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47 millióból újul a rendelő a Tornyai utcán 

 
Hegedűs Zoltán, Hódmezővásárhely alpolgármestere és Bálint Gabriella önkormányzati 

képviselő sajtónyilvános bejárást tartottak a Településfejlesztési Operatív Programból 

megújulóTornyai utcai orvosi rendelőben 2017. július 13-án, csütörtökön 11.30-kor. 
 

 

 

Hegedűs Zoltán alpolgármester tájékoztatta a sajtó munkatársait, hogy a rendelőt a kivitelező 

teljesen át fogja alakítani. Mivel az épület tégla homlokzata védettség alatt áll, így a belső 

hőszigetelés kialakítása miatt egy teljes hőtechnikai felújításon is átesik az épület. 

 



"Kialakításra kerül egy rokkant parkoló, illetve akadálymentesített lesz az egész épület. 

Változni fog a megközelíthetősége is, ugyanis eddig az utcafront felől, ezután a közből lehet 

majd bejutni a rendelőbe." - tette hozzá Hegedűs Zoltán. 

 

A szerződés szerint az orvosi rendelőt a kivitelezőnek legkésőbb 2018 máj.31-ig kell átadnia. 

A munkálatokkal, viszont a megvalósításért felelős cég már idén októberben szeretne 

elkészülni. Hajdú József, a generál kivitelezésért felelős cég ügyvezetője elmondta, hogy 

jelenleg az utcán található kábelek szigetelésének hiánya miatt nem tudják elkezdeni a tetőn a 

munkát, így másfél hónap csúszással számol. 

 

"Ami a legszembetűnőbb változás lesz, szerintem az a külső homlokzat, de a rendelő belseje is 

teljesen átalakul." - tette hozzá Hajdú. 



 

A Településfejlesztési Operatív Programból a Rárósi utca sarkán található épülettel együtt, 4 

orvosi rendelő fog megújulni. 

forrás: http://promenad.hu/cikk/47-milliobol-ujul-a-rendelo-a-tornyai-utcan-179673 

 

 

 

 

 

Azonnali módszertani változást sürget az ÉFOÉSZ a gödi Topház 

miatt 
 

A gödi Topház Speciális Otthonban tapasztalt ellátási körülményeket is felmérve az 

Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége azonnali 

megoldást sürget, módszertani felülvizsgálatot szorgalmaz az értelmi fogyatékossággal 

élő emberek ellátását végző intézményekben - mondta el az InfoRádiónak Kovács 

Melinda, az ÉFOÉSZ ügyvezető igazgatója. 
 

 

Javaslatunk szerint a szociális és gyermekvédelmi főigazgatóságot kellene átalakítani, illetve 

a főigazgatóságon belül 

létrehozni egy olyan módszertani 

csoportot, amely szakmai segítséget nyújt 

az intézményeknek" 
- mondta el az InfoRádiónak az ÉFOÉSZ ügyvezető igazgatója. 



Kovács Melinda hozzátette: azért tesznek erre indítványt, mert a gödi Topház esete sajnos 

nem egyedi példa. Ahogyan arra az alapvető jogok biztosa is felhívta a figyelmet, több más 

olyan intézményben, ahol ő vizsgálatot folytatott, hasonló problémák tapasztalhatóak. 

"Úgy látjuk, hogy nem elegendő egyetlen intézményre intézkedési tervet kidolgozni, hanem 

átfogó segítségnyújtásra, ezen belül pedig a gyermekvédelmi hatóság munkájának 

átdolgozására van szükség" - jelezte az érdekvédelmi szervezet ügyvezető igazgatója. 

Jóllehet az intézményeket érintette a forráselvonás, a szektorban pedig levés a munkavállaló, 

mégis úgy gondolják, hogy 

szakmai támogatással érezhetően javítani 

lehetne az intézetekben lakók helyzetén. 
"A segítségnyújtás módját intézményenként, a benne élő fogyatékos személyekre szabottan, a 

helyi szükségletek alapján kell megtervezni. Ehhez a főigazgatóságnak kellene készítenie egy 

szakmai-módszertani útmutatást, amelyet aztán az intézmények fel tudnak használni saját 

terveik elkészítéséhez" - fejtette ki Kovács Melinda. 

A gödi Topház kapcsán egyébként az ÉFOÉSZ megkereste az ideiglenesen megbízott 

intézményvezetőt és felajánlotta segítségét, ám az ügyvezető igazgató tájékoztatása szerint 

elutasításra találtak. 

"Ugyanakkor nem látjuk, hogy a szükséges intézkedések megszületnek. 

Az nem válasz egy ilyen helyzetre, hogy 

az intézményvezetőt eltávolítjuk. 
Előfordulhat olyan eset, amikor ez megoldás lehet, de mi inkább azt szeretnénk, ha a fenntartó 

nem ellenőrként, hatóságként viselkedne, hanem szakmai segítséget nyújtana az intézeteknek, 

az ott dolgozóknak és a lakóknak" - mondta el Kovács Melinda. 

 
forrás: 

http://inforadio.hu/belfold/2017/07/12/azonnali_modszertani_valtozast_surget_az_efoesz_a_godi_tophaz_miatt/ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Ép és értelmi sérült gyerekek együtt kosaraztak Zánkán 
 
A Magyar Speciális Olimpiai Szövetség szervezésében jött létre az Élménytábor+ az 

Erzsébet-tábor keretein belül, amelynek tegnapi rendezvényére ellátogatott az 

egészségügyért felelős államtitkár. 

 
Ónodi-Szűcs Zoltán együtt játszott a speciális kosárlabdacsapat ifjú játékosaival. Negyven 

értelmi fogyatékos gyermek tölti ezt a hetet Zánkán, részükre speciális kosárlabdatábort 

szerveztek. Délelőttönként edzéseken vesznek részt, délutánonként pedig az alapprogramokon 

vesznek részt egészséges társaikkal. - Az egészséges életet és a mozgás fontosságát kell 

képviselnem, bármerre járok az országban, ezért is látogattam meg az itt táborozó gyerekeket 

- mondta el lapunk kérdésére Ónodi-Szűcs Zoltán. 

Az egészségügyért felelős államtitkár rámutatott, Magyarország is azzal küzd, mint bármelyik 

európai állam: egyre több az elhízott gyermek, már kora gyerekkortól kezdve. - A sportot nem 

lehet elég korán elkezdeni, és ez független attól, hogy valaki értelmileg ép vagy sem. Az 

elhízás egyébként általános kulturális probléma, különösen a fejlett országokban, így nálunk 

is. Még nem nagy a baj, hiszen a hazai arányszámok jobbak, mint az OECD átlaga, de a 

tendencia nem jó. Ezért kellene minden lehetőséget kihasználni arra, hogy a mozgást 

propagáljuk, hisz sport nélkül nem lehet egészségesen élni - tette hozzá. Kitért arra, hogy az 

úgynevezett elvesztegetett életévek 70 százalékáért nem a genetikánk, hanem az életmódunk a 

felelős, vagyis hogy mit eszünk és iszunk, mennyit mozgunk vagy alszunk. - Mindenki azt 

gondolja, hogy az egészségügyet CT- és MR-vizsgálatokkal kell megoldani, pedig szó sincs 

erről. Az életmódunkkal és a szűréseken való részvétellel segíthetünk magunkon. Hiába 

szervezünk szűrőprogramokat, ha a lakosságnak csupán 40 százaléka vesz részt rajtuk. Meg 

kellene végre értenünk, az egészségügy nem arra való, hogy megjavítson valamit. A 

megelőzésen van a hangsúly - szögezte le Ónodi-Szűcs Zoltán államtitkár. 

 
A tegnapi rendezvényen részt vett Csabai Edvin tizenhétszeres maratoni kenu világbajnok is. 

A héten ugyanis ő a tábor példaképe. Minden héten meghívnak a táborozó gyerekek közé egy 



híres embert, akikkel a diákok beszélgethetnek, fotózkodhatnak vagy különböző programokon 

vehetnek részt. Sokuk számára életre szóló élményt jelentenek ezek a találkozások. 

A tegnapi közös kosárlabda edzést - melyen együtt játszottak értelmi fogyatékos és ép 

gyerekek - Galambos Zsolt, a Magyar Speciális Olimpiai Szövetség kosárlabda szakágának 

vezetője tartotta. - Közel 40 gyerekkel érkeztünk ide, közülük 15-en készülnek a 2019-ben 

Abu Dhabiban rendezendő Speciális Olimpiára, amelyen több mint ötezer sportoló vesz részt 

170 országból - mondta el a Naplónak az edző. Mint fogalmazott, ezek a gyerekek ugyan 

értelmi sérültek, a tanulásban akadályozottak, de életük a sport. - Igyekszünk megteremti a 

feltételeket, hogy fizetni tudjuk a terembérleti díjakat, és a gyerekeink életminősége változni 

tudjon. Ők már más körülmények között nőnek fel, mint régen. Anno a falu bolondjának 

csúfolták az értelmi fogyatékosokat, és dugdosták őket a szüleik. Ezek a fiatalok már oda 

mernek állni a kamera elé, és az utcán emelt fővel közlekednek, mert van mögöttük egy 

komoly háttér, a sport, és a kis egyesületek, amelyek megteremtik azt az életminőséget, amire 

büszkék lehetnek - tette hozzá Galambos Zsolt. Az edző szerint a sport a kognitív 

gondolkodásban is segít, fejleszti a logikát, így a döntéseikben is segíti ezeket a gyerekeket. 

 
forrás: https://veol.hu/hirek/a-sportolas-a-kulcs-1845398 

 

 

 

Szemészeti vizsgálatra érkezett Vásárhelyre Gábor - meglepődött: 

mozgáskorlátozott beteg sem parkolhat a kórház udvarán 
 
Hódmezővásárhely - Szürkehályog-műtétje utáni vizsgálatra ment a csongrádi Nagy 

Gábor a hódmezővásárhelyi kórházba. A portán azt mondták neki: nem maradhat az 

intézmény területén az autója, pedig ott mozgássérültek számára fenntartott 

parkolóhely is található. 

 
– A portán közölték velem, hogy nem lehet a mozgáskorlátozottaknak behajtani és ott hagyni 

az autót, amíg megvizsgálják. Szerencsére elkísért a kollégám is, akkor ő vezetett. De ha 

egyedül megyek, gondban lettem volna. Mozgáskorlátozott vagyok! – panaszkodott a 

csongrádi Nagy Gábor. 

 

– Szürke hályogom volt, emiatt kellett elmennem a vásárhelyi szemészetre a múlt héten – 

idézte fel a 68 éves férfi. Kedden műtötték, majd vizsgálatra ment másnap. Mind a kétszer a 

kollégája kísérte.  

 

Csak az arra jogosultak parkolhatnak a kórház területén, a 

betegek nem. 



– Nem volt más választásunk: kiszálltam, a kollégám pedig kiment az autóval a kórház 

területéről, és ott várt engem, amíg tartott a vizsgálat. Nem vitatkoztam, beletörődtem. Mit 

tudtam volna tenni? Lehet, hogy nem is az az ember tehet arról, hogy ezt kellett mondania – 

magyarázta Nagy Gábor, akinek a térdét öt évvel ezelőtt műtötték. – Nincs olyan pillanat, 

amikor ne fájna a térdem – tette hozzá. 

 

 – Múlt pénteken is voltam ugyanott vizsgálaton, akkor egyedül. Már nem kell kísérő, mert 

rendesen látok, és tudok vezetni – jelentette ki. 

 

 A kórház területén van  parkoló, egy mozgáskorlátozottak számára fenntartott hellyel – ez 

mintegy 10 méterre van a bejárattól. Ottjártunkkor azzal szemben, körülbelül négy méterre  öt 

autó parkolt. Ezek közül három parkolási engedéllyel, de a többinél nem láttunk 

mozgáskorlátozott-parkolási igazolványt. 

 

Megkeresésünkre a Csongrád Megyei Egészségügyi Ellátó Központ főigazgatója, Kallai 

Árpád azt válaszolta, hogy a mozgáskorlátozott betegeket rendész segíti a kórház területén, 

hogy a járóbeteg-ellátót megközelíthessék, illetve el tudjanak jutni, be tudjanak szállni a 

járművükbe. A rendészek csengővel hívhatók. 

„A kórház területére az erre jogosultak hajthatnak be, és használhatják a parkolót" – áll Kallai 

válaszában. 

 

A főigazgató arra is kitért, hogy jelenleg kevés parkolóhely áll az intézmény rendelkezésére, 

„ez a probléma azonban rövidesen megoldódik". 

 
forrás: http://www.delmagyar.hu/hodmezovasarhely_hirek/szemeszeti_vizsgalatra_erkezett_vasarhelyre_gabor_-

_meglepodott_mozgaskorlatozott_beteg_sem_parkolhat_a_korhaz_udvaran/2526132/?utm_source=hirkereso&ut

m_medium=feed&utm_campaign=hirkereso 

 

 

Akadálymentesítenék a turizmust 
 

 

Közösen lép majd fel a jövőben a Magyar Utazási Irodák Szövetsége és a 

Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetsége a turisztikai szolgáltatások, 

látnivalók akadálymentesítéséért – jelentette be sajtótájékoztatóján a két szövetség 

elnöke. 

 

Együttműködési megállapodásuk célja – a fogyatékos emberek jogairól szóló ENSZ-

egyezmény szellemében —, hogy elősegítse a mozgássérült emberek egyenlő esélyű 

hozzáférését a turizmushoz, a szabadidős, rekreációs tevékenységekhez, és hogy minderre 

felhívja a döntéshozók és a turizmus szereplőinek figyelmét. A két szervezet a jövőben közös 

lobbitevékenységet folytat az akadálymentes turizmusért, a turisztikai látnivalók teljes 

akadálymentesítéséért. 

Fontos, hogy a turizmusban dolgozók megismerjék azokat a sajátosságokat, speciális 

igényeket, amelyek a mozgássérült emberek utazása, rekreációja során felmerülnek, ehhez 

információs anyagokkal, képzésekkel, utas-utazásszervező találkozókkal kívánnak 

hozzájárulni. 

 



Megtérülő befektetés lehet a nyitás 

Magyarországon még mindig nem figyelnek eléggé a mozgássérült emberek szempontjaira a 

turizmusban – mondta el Kovács Ágnes, a MEOSZ elnöke. Ösztönözni szeretnénk a 

szolgáltatókat, hogy nyissanak a mozgáskorlátozott emberek felé. Az akadálymentes 

környezet és szolgáltatás kialakítása megtérülő befektetés, ráadásul mindenkinek 

kényelmesebb, megkönnyíti az idősek, a kisgyermekes családok életét is – tette hozzá. 

Az utazási irodák folyamatosan szembesülnek a mozgáskorlátozott turisták nehézségeivel, 

mivel a turistacsoportok tagjai között gyakoriak a mozgássérült, vagy idős és nehezen járó, 

vagy akár babakocsival közlekedő vendégek. Szeretnénk elérni, hogy a turizmus 

szempontjából frekventált helyszínek mindenki számára könnyen megközelíthetőek legyenek, 

és felhívni a felújításokat, fejlesztéseket, beruházásokat koordinálók figyelmét arra, hogy 

ezeket a szempontokat nagyobb hangsúllyal vegyék figyelembe a munkák során – mondta 

Erdei Bálint, a MUISZ elnöke. 

A két szervezet hangsúlyozta: az akadálymentesített turisztikai helyszínek száma 

folyamatosan nő, de sok még a megoldásra váró feladat. A problémát a helyszínválasztással is 

érzékeltették.  

A sajtótájékoztatótaz Országház északi, turistabuszok számára kijelölt parkolójánál tartották, 

ahonnan kerekesszékkel nem lehet feljutni a nemrég felújított Kossuth térre vagy 

biztonságosan bejutni az újonnan épült Látogatóközpontba. Az autóbuszos csoportokkal 

érkező kerekesszékes utazókat ezért gyakran az idegenvezetők és az utastársak viszik fel a 

lépcsőn. 

A MUISZ a problémát több alkalommal is jelezte, de eddig itt nem történt intézkedés. 

 
forrás: http://24.hu/fn/gazdasag/2017/07/13/akadalymentesitenek-a-turizmust/# 

 

 

 

 

 

Kéz a kézben: súlyosan sérült gyerekek közösen nyaralnak az 

egészségesekkel a Szegedi Partfürdőn 
 

A Kéz a kézben toleranciatábor célja, hogy segítse a fogyatékkal élők elfogadását, akik 

másképp viselkednek, mint ép társaik, de ugyanúgy élvezik a vakációt. 

 

Súlyosan fogyatékos gyermekek egészségesekkel közösen nyaralnak egy héten át a Szegedi 

Partfürdőn. A Kéz a kézben toleranciatábor célja, hogy segítse a fogyatékkal élők elfogadását, 

akik talán másképp viselkednek, mint ép társaik, de ugyanúgy élvezik a vakációt, ahogy a 

többiek. Az országosan is egyedülálló tábort másodszorra szervezte meg az Új Világ 

Alapítvány. 

 

 



 

 

videó: 

http://nrw.vtvszeged.hu/ftp/video2017/170711_hir_tolerancia.mpg.mp4 

 

 
forrás:  

http://vtvszeged.hu/sa_hirek/i_kozelet_44/i_kez_a_kezben_sulyosan_serult_gyerekek_kozosen_nyar_21189/t_K

%C3%A9z%20a%20k%C3%A9zben%20s%C3%BAlyosan%20s%C3%A9r%C3%BClt%20gyerekek%20k%C3

%B6z%C3%B6sen%20nyaralnak%20az%20eg%C3%A9szs%C3%A9gesekkel%20a%20Szegedi%20Partf%C3

%BCrd%C5%91n/ 

 

 

 

 

Pécsett is elérhető lesz a Pető-módszer, régiós központ nyílik a 

városban 

 
 

A pécsi önkormányzat és a Pető András Főiskola együttműködésének köszönhetően 

Regionális Pető Központ nyílik Pécsett, így a világhírű módszer fővároson kívül 

régiónkban egyedülálló módon a baranyai megyeszékhelyen is elérhető lesz. 

 

Mint az ismert, a Pető András Főiskola a központi idegrendszeri sérülés következtében 

mozgás akadályozottá vált gyermekek és felnőttek Pető-módszerrel történő fejlesztését végzi. 

Fóris Ferenc, a főiskola kancellár-helyettese elmondta: a módszert dr. Pető András dolgozta 

ki,melynek lényege, hogy az idegrendszer a károsodások ellenére is rendelkezik tartalékokkal, 

új kapcsolatok kiépülésének lehetőségével, és ezek a tanulási-tanítási folyamat megfelelő 

vezérlésével mozgósíthatók. Ezért nevezte el módszerét konduktívnak, amely latin eredetű 

kifejezés, jelentése:rávezetés. A fejlesztésben segítő szakember, a konduktor, kompetenciái 

révén képessé teszi a mozgásukban akadályozottakat az önálló életvitelre és a társadalmi 

integrációra. 

 

A központ a pécsi önkormányzat és a Pető András Főiskola - közismert nevén Pető Intézet- 

együttműködésének köszönhetően nyílik Pécsett. Dr. Őri László, Pécs alpolgármestere a 

bejelentéskor a központnak helyet adó leendő Kertvárosi Rendelőintézet épületénél elmondta: 

a szolgáltatással elérhető lesz Pécsett is a Pető-módszer a hazai és külföldi érdeklődők 

részére, a betegeknek nem kell több száz kilométert utazniuk ezért. 

Ez a fejlesztés illeszkedik azok közé, amelyek során teljesen megújult az egészségügyi ellátás 

a városban, amelyek keretében megújultak és megújulnak a rendelőintézetek, klinikai 

egységek. 

http://nrw.vtvszeged.hu/ftp/video2017/170711_hir_tolerancia.mpg.mp4


 
- Az intézet kertvárosi jelenléte példa nélküli, hiszen egy fővárosi, világszerte elismert 

egészségügyi intézmény nyitja meg a kapuit ezzel erősítve a leendő kertvárosi rendelőintézet 

szakmai megítélését és hírnevét. A Pető-módszer a központi idegrendszeri sérülés 

következtében mozgás akadályozottá vált gyermekek és felnőttek fejlesztésének 

nemzetközileg elismert metódusa - mondta Csizi Péter, Pécs országgyűlési képviselője. 

A képviselő hangsúlyozta: egyben a fogyatékos-ügy és az esélyegyenlőség nagy múltú 

intézménye a Pető Intézet, amely több, mint húsz országgal állt és áll szakmai 

együttműködésben.  

 
Forrás: http://www.pecsiujsag.hu/pecs/hir/helyi-hireink/pecsett-is-elerheto-lesz-a-peto-modszer-
regios-kozpont-nyilik-a-varosbanPécsi Önkormányzat 

 

 

 

 

XV. Kárpát-medencei Ifjúsági Mozgássérült tábor 
 
A Romániai Máltai Segélyszolgálat idén tizenötödik alkalommal szervezett tábort 

mozgássérült fiataloknak. A rendezvény székhelye az elmúlt évekhez hasonlóan 

Előpatakon volt. A résztvevők Kárpát-medence különböző részeiből érkeztek június 30-

án. A Beregszászi Járási  Máltai Szeretetszolgálat kilenc fővel képviselte Kárpátalját. 

 
A hét folyamán a táborozók számos izgalmas programban vehették részt. Nagy sikere volt 

például a sport vetélkedőknek, kézművességnek (agyagozás, quilligezés, különböző ékszer-, 

illetve bőr tárgyak készítése), lovaglásnak, szekerén való utazásnak, motorozásnak és 

quadozásnak. Élménydúsra sikerült a sepsiszentgyörgyi kirándulás is, ami során a 

csapatoknak meg kellett találniuk a város különböző pontjain várakozó máltai szervezőket, 

akik helyes válaszok ellenében adtak csak át egy puzzle darabot tartalmazó borítékot. A hét 

végére összegyűjtött darabkák összeillesztéséből egy-egy filmjelenetet kaptak, aminek meg 

kellett mondaniuk a címét. 

Emlékezetes marad még számukra a Szent Anna tóhoz való kirándulás, hiszen a gyönyörű 

napsütésben fürdőzésre és csónakázásra szintén adódott lehetőségük. 

Esténként hajnalig tartó buli vette kezdetét, de volt karaokee est, filmezés és tábortűz is. 

Az utolsó este zárásaként minden csapatnak be kellett mutatnia a hét folyamán a tábor 

életéből készült rövidfilmet. Ezután már nehéz volt a búcsú az összeszokott társaságtól. 

Reméljük, jövőre újra találkozhatnak! 

 
forrás: http://www.karpatinfo.net/cikk/tarsadalom/2552532-xv-karpat-medencei-ifjusagi-mozgasserult-tabor 
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