– A Kerületi kaptató elnevezésû civil
sporteseményen külön futamot indítanak a kerekes székes és handbikeos versenyzôknek. Milyen törekvések
vannak még arra, hogy a fogyatékossággal élôk integrációját elôsegítsék?
– Legfontosabbnak azt tartom, hogy erôsítsük a természetes együttmûködést. El
kell érnünk, hogy a másság elfogadása ne
pusztán szólam, hanem hétköznapi valóság legyen. Szót kell ejtenünk a hidegkúti
Klebelsberg iskola falai között mûködô
Gyermekek Házáról, ahol a pedagógiai
program egymás elfogadására épül. Az
önkormányzat által fenntartott intézmény minden évfolyamára jár mozgássérült diák. Ôk egészséges társaikkal együtt
tanulnak, figyelve egymásra. Hasonlóképpen fontosnak tartom a Roll Dance
Budapest Kerekesszékes Kombi Táncegyüttes támogatását is. Egyedülálló
mûvészetüket 2009-ben Pesthidegkút közössége és az önkormányzat Klebelsbergdíjjal ismerte el.
Helyi újságunk, a Budai Polgár állandó
külsôs szerzôje Verrasztó Gábor, aki maga is mozgássérült. Több helytörténeti
könyve jelent meg lapunk kiadójának,
az önkormányzat nonprofit cégének segítségével. A múlt év végén támogatásunkkal látott napvilágot a Marczibányi
Istvánról szóló kiadvány, valamint a
Marczibányi téri mozgássérült intézet
történetét feldolgozó kötet is. A Kerületi kaptató népszerû sportrendezvényünkön évente indítunk futamot kerekes
székes és handbike-kal versenyzôk számára is. Mindenkor nagy élmény számomra átérezni nemes küzdelmüket, és
látni örömüket a célba érkezéskor.
– Az önkormányzat több mozgássérült
munkatársat is foglalkoztat. Mennyire
elégedettek a munkájukkal?
– Mozgássérült munkatársaink beilleszkedése – nyugodtan állíthatom – minden gondot nélkülöz. Megbízhatóan, felkészülten, szorgalommal és lojalitással
végzik egyenértékû munkájukat. Úgy
tapasztaltam, hogy kollégáikkal a legnagyobb összhangban dolgoznak együtt,
és ezt az elôítéletek, fenntartások elleni
küzdelem fontos tényezôjének tartom.
Arra törekszünk, hogy a jövôben bôvítsük munkalehetôségeiket.

Együtt egymásért az ÖNÉ-vel
A Mozgássérült
Emberek Önálló
Élet Egyesülete
(ÖNÉ) szeptember
21-én Együtt Egymásért Napot tartott, amelyen részt
vettek az Addetur
Alapítványi Gimnázium és Szakképzô Iskola elsô
évfolyamos tanulói, valamint a
Mozgássérült Emberek Rehabilitációs Központjának lakói. A diákoknak a két
szervezô, Ungvári Mihályné elnök és Renner Erzsébet programok garmadáját kínálta késô
délutánig. Volt érzékenyítô óra,
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Dóra szemléltette,
miként alkot egy
szájjal festô
mûvész. A fiatalok
beleülhettek a kerekes székbe, a vállalkozó kedvûek
pedig versenyen is
kipróbálhatták tehetségüket. A Gördülô Tánccsoport fergeteges
mûsorát a vendégek végigtapsolták. A rendezvényt Budapest
Fôváros II. Kerületi Önkormányzata támogatta.
www.onalloelet.hu
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gássérült Emberek Rehabilitációs Központja és önkormányzatunk gazdasági társasága, a II. Kerületi Városfejlesztô Zrt. között. Foglalkoztatási programunk keretében azóta több fogyatékos, illetve megváltozott munkaképességû ember tudott elhelyezkedni a munkaerôpiacon.

Kósa Ádám európai parlamenti képviselô meghívására szeptember 20-22. között
MEOSZ-küldöttség járt Brüsszelben. A dr. Hegedüs Lajos által vezetett harminctagú csoport egyik részét a szövetség fiataljai, másik részét dr. Heintz Tamás országgyûlési képviselô, az országgyûlés egészségügyi bizottságának alelnöke
meghívottjai – szintén mozgássérültek – képezték. A küldöttséget az EP plenáris
üléstermébe is beengedték, ahol egyébként nem fogadnak látogatókat. Ez volt
az eddigi legnépesebb létszámú kerekes székes csoport az intézmény életében.
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Lakás, autó, jogosítvány van.
Telefon: + 36 30 637 0083

152/58/56 éves özvegyasszony
keresi megértô társát 56-70 év
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