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A hátrányos helyzetû csoportok 
szociális  biztonságáról,  reha
bilitációjáról,  valamint  emberi 
és  állampolgári  jogaik  érvé
nyesülésének  lehetõségeirõl, 
életminõségük  javításáról 
beszélgetett  az  Érdi  Újság 
munkatársa  Bálint Edittel,  az 
egyesület  elnökével  és  Vincze 
Attilánéval,  az  egyesület  érdi 
irodájának ügyintézõjével.
–  Az  egyesület  kezdetben  öt 

településen – Érden, Tárnokon, 
Pusztazámoron,  Sóskúton  és 
Diósdon  –  volt  jelen,  és  felvál
lalta  a  mozgásukban  akadá
lyozott  emberek  és  családjaik 
érdekképviseletét,  de  az  utób
bi  hónapokban Diósd  kivált  az 
anyaegyesületbõl,  most  önál
lóan  dolgoznak,  és  a  tárnokiak 

egy  csoportja  is  úgy  döntött, 
saját kezükbe veszik sorsuk irá
nyítását – közölte Bálint Edit.
Az  egyesület  elnökének 

elmondása szerint év közben is 
változik  a  taglétszám,  új  tagok 
jelentkeznek,  mások  elköltöz
nek, de az általános tapasztalat 
szerint elmondható, hogy mint
egy 360–400 taggal mûködik az 
egyesület.
– Többnyire idõs emberek tar

toznak  hozzánk,  bár  nyitottak 
vagyunk minden embertársunk 
iránt,  és  igyekszünk  elkerülni 
azt  a  látszatot,  mintha  csupán 
idõsek  klubjaként mûködnénk. 
És  ezt  a  legkomolyabban  gon
doljuk,  mert  véleményünk 
szerint  tartalmas,  vonzó  prog
ramokat  tudunk  nyújtani  a 

fiatalabb  mozgásfogyatékosok
nak  is,  amennyiben  elfogadják 
feléjük nyújtott segítõ kezünket 
– mondta az egyesület elnöke.
Bálint  Edit  azt  is  közölte,  a 

Mozgáskorlátozottak  Érd  és 
Környéke  Egyesület  segíteni 
akarja  a  hátrányos  helyzetû 
embereket,  és  a  tagokkal 
közösen  állapítják  meg  az 
összejövetelek  programjait. 
Az  elmúlt  években  szerveztek 
idegen  nyelvû  tanfolyamokat, 
képzõmûvészeti  kiállításokat, 
teadélutánokat,  kulturális  és 
egészségvédõ  elõadásokat, 
kirándulásokat.
–  Legnagyobb  megelégedé

sünkre  jelenleg  is  mûködtetni 
tudjuk  az  ingyenes  jogsegély
szolgálatunkat a város szívében 
lévõ  székházunkban,  és  ezért 
külön  köszönetet  mondunk  az 
önkormányzat  illetékeseinek, 
azt pedig majd megoldja az idõ, 
hol  fog  mûködni  az  egyesület, 
miután  kialakul  az  új  város
központ  –  tette  hozzá  Vincze 
Attiláné.
Az  egyesület  ügyintézõje 

emlékeztetett arra is, hogy nem 
mindenki  születésénél  fogva 
mozgássérült,  sokan  balesetet 
követõen  kerülnek  új  élethely
zetbe,  és  ilyenkor  kell  segíteni 
rajtuk, mert  ezeknek  az  embe
reknek tudniuk kell, mire  jogo
sultak  és  kikhez  fordulhatnak 
segítségért.
–  Kezdetben  havonta  tartot

tunk  klubnapokat,  de  a  nyár 
óta  azon  vagyunk,  hogy  –  a 
lehetõségek  és  az  igények  sze
rint  –  hetente  tartsuk  meg 
ezeket  az  összejöveteleket. 
A klubfoglalkozások  változato
sak,  az  érdeklõdõk  beszélget

Egyesületi segítség hátrányos helyzetûeknek

Sikeres pályázatok, hiányzó támogatások
A Mozgáskorlátozottak Érd és Környéke Egyesület 
2004-ben alakult meg, és az alapítók szándéka szerint 
a szervezet célja a mûködési területén élõ mozgás-
fogyatékos – mozgássérült, mozgásában korlátozott, 
halmozottan sérült – emberek érdekképviselete. 

nek,  szeretik  a  társasjátékokat, 
és kimondottan szép emlékeket 
õriznek például azokról a klub
napokról,  amikor  Lukács Lajos 
harmonikája megszólalt, hiszen 
mindenki szereti a jó zenét.
– Július 3án már a harmadik 

alkotói kiállítását szervezte meg 
az  egyesület.  A tárlatot  Vitáris 
Ibolya  hívta  életre,  aki  sokat 
dolgozott  azért,  hogy  a  tagság 
alkotásai  a  nagyközönség  elé 
kerülhessenek.  A rendezvény 
fõvédnökségét  T. Mészáros 
András  polgármester  vállalta 
–  sorolta  az  elmúlt  hónapok 
szakmai  sikereit  az  egyesület 
elnöke.
Vincze Attiláné azt is elmond

ta, sokan érdeklõdnek az  infor
matikai oktatás iránt. 
–  Nagy  segítség,  hogy  egy 

szakember  önzetlenül  vállal
ta  az  oktatást,  akárcsak  az  a 
képzõmûvészeti  fõiskolát  vég
zett  lány  is, aki bekapcsolódott 
a  mûvészeti  tevékenységek 
szervezésébe.  Bálint Imre  iro
dalmi felolvasások tartását kez
deményezte, és ha megkapnánk 
a  különbözõ  szakköri  tevé
kenységek  munkáját  elõsegítõ 
pályázaton elnyert pénzt, akkor 
könnyebb  helyzetben  lennénk 
– tette hozzá az ügyintézõ.
Hiába  nyerték  el  ugyan

is  a  Mozgáskorlátozottak 
Egyesületeinek  Országos 
Szövetsége  által  kiírt  pályáza
tot,  a  világgazdasági  helyzetre 
való  hivatkozással  az  országos 
szövetség nem utalja át a pénzt, 
noha annak igencsak meglenne 
a helye.
–  A rendelkezésünkre  álló 

kevéske  pénzre  nagyon  ügye
lünk,  bevételeink  forrása  a 
tagdíj,  de  szerencsénkre  sike
resen  tudtunk  pályázni  az 

önkormányzat  által  meghirde
tett  pályázatokra,  így  kisebb 
összegeket  kapott  az  egyesület 
a különbözõ alapokból. Sajnos, 
a Nemzeti Civil Alapprogramtól 
sem  kaptunk  támogatást  az 
idén, hamarosan itt az esztendõ 
vége, azért még reménykedünk, 
talán mégis megérkezik a pénz 
– mondta az elnök.
Érden  a  legnagyobb  gondot 

az  akadálymentes  közlekedés 
jelenti  –  állították  egyhangúlag 
nemcsak  az  egyesület  vezetõ 
tisztségviselõi, hanem a mozgá
sukban korlátozott  emberek  is, 
akik  elmondták,  nehezen  vagy 
egyáltalán  nem  közelíthetõk 
meg  azok  az  intézmények, 
ahová  gyakran  kell  betérni 
ügyesbajos  dolgaik  elintézé
se  miatt.  A beszélgetésekbõl 
kiderült,  kívánatos  lenne  egy 
lift  felépítése  is  a  polgármeste
ri  hivatalnál,  és  a  kerekes  szé
kes  közlekedésért  is  lenne  mit 
tenni  a  jövõben.  Más  esetben 
felépítették  ugyan  a  mozgásfo
gyatékosok  számára  a  rámpá
kat,  de  azok  olyan meredekek, 

hogy  valóságos  olimpiai  telje
sítményt  jelent  azokon  felmen
ni. Gondot  jelent  a parkolás  is, 
mert a Polgárok Házánál, a pol
gármesteri hivatalnál és a váro
si  mûvelõdési  háznál  vannak 
ugyan  kijelölt  parkolóhelyek  a 
mozgáskorlátozottak  számára, 
de a település többi helyén ezek 
kialakításáról megfeledkeztek.
A Mozgáskorlátozottak  Érd 

és  Környéke  Egyesület  Alsó 
utca  5.  szám  alatti  székháza 
elõtt  egyre  többször  törté
nik  meg,  hogy  elfoglalják  az 
ügyesbajos ügyeiket megolda
ni  érkezõ mozgásfogyatékosok 
elõl  a  parkolóhelyeket,  ezért 
kívánatos lenne, ha az illetékes 
hatóságok erélyesebben  lépné
nek fel.
–  Kimondottan  jó  kapcsolat 

alakult ki a helyi önkormányzat 
képviselõivel,  az  idén  is  meg
rendezzük  a  történelmi  egyhá
zak  résztvételével  a  karácsonyi 
ünnepséget,  és  természetesen 
sor  kerül  a  hagyományos  far
sangi  mulatságra  is  –  mondta 
Bálint Edit.  Papp János

Vincze Attiláné: Ingyenes jogsegélyszolgálattal segítjük az érdeklõdõket
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Bálint Edit: Több parkolóhelyet szeretnének a mozgásfogyatékosok

–   Érd  Város  Díszpolgára 
kitüntetõ  cím:  a  város  leg
nagyobb  elismerése  annak 
adományozható,  aki  vala
mely kiemelkedõen  jelentõs 
munkájával,  tevékenységé
vel  vagy  egész  életmûvével 
mind  a  városban,  mind 
országosan  vagy  nemzetkö
zi  viszonylatban  általános 
elismerést  szerzett,  hozzá
járulva  ezzel  közvetve  vagy 

közvetlenül Érd város tekin
télyének növeléséhez.

–   Érd  Városáért  kitüntetés: 
adományozható  azoknak, 
akik  a  város  fejlesztésében, 
a  társadalmi,  szociális,  kul
turális és gazdasági élet bár
mely területén kiemelkedõen 
hasznos munkát végeztek, és 
ennek révén a város értékeit 
növelõ, maradandó eredmé
nyeket értek el.

–   Érd Város Életmûdíja: annak 
adományozható,  akinek 
több  évtizeden  át  végzett 
kimagasló  közösségi,  tudo
mányos, mûvészeti, kulturá
lis életmûve, valamint egyéb 
területen  végzett  tevékeny
sége  példaként  állítható  a 
város közössége elé.

–   Érdi Tudományos Díj: mind
azoknak  a  személyeknek 

adományozható,  akik  a 
tudományágak  valamelyiké
ben kimagasló  teljesítményt 
nyújtottak,  hozzájárultak 
Érd  város  hírnevének  öreg
bítéséhez.

Az  Érd  Város  Önkormányzata 
által  adományozható  díjak
ról  és  kitüntetésekrõl  szóló 
16/1999.  (VII. 19.) ÖK. számú 
rendelete  értelmében  a  díjak 
odaítélését indítványozhatják a 
városban  élõ,  dolgozó magán
személyek,  intézmények,  civil 
szervezetek is. 
Kérjük a város lakosságát, civil 

szervezeteit, tegyenek javaslatot 
a  kitüntetendõ  személyekre,  és 
javaslataikat  2010.  január  8ig 
juttassák el T. Mészáros András 
polgármesternek címezve a pol
gármesteri hivatalba  (2030 Érd, 
Alsó u. 1.).

Felhívás
Érd Megyei Jogú Város 
Közgyûlése minden évben 
egyszer – a Magyar Köztár
saság nemzeti ünnepe, már
cius 15e alkalmával – adomá
nyozza Érd megyei jogú város 
legrangosabb díjait, amelyek 
a következõk: 


