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... NEKUNK A MOZGAS AZ ELET

FRANKA TIBOR és HAVAS HENRIK riportja

- Ráérnek egy kicsit?
A kérdés, mivel csak ketten ácsorgunk a Gyógyászati Segédeszközök Gyárának bejáratánál,

félreérthetetlenül nekünk szól. A középkorú nő az út szélén álló taxi felé indul.
- Nem tudtam, hogy ide lesz utasom ... Nézzék, a csuklóm kivan - s mutatja rajta a szorító

bőrszíjat. - Először a kocsit vegyék ki hátulról, aztán nyissák szét és tolják oda az első ajtóhoz!
Bent a váróban már üldögélnek néhányan. Korán van, alig múlt hét óra. Még nem érkeztek

meg ide Angyalföldre, akik vidéki városokból, falvakból, tanyákról indultak el ma hajnalban
busszal, vonattal, vagy valamelyik jóindulatú hozzátartozó autójával, hogy protézist igényelje
nek, cseréljenek,javíttassanak, cipőt próbáljanak vagy mindezek után - mivel hónapok óta hiá
ba várják - csupán csak érdeklődjenek. Naponta átlagosan ezren keresik fel a gyárat. Ez az
egyetlen hely, ahol kevés kivétellel valamennyi mozgássérűlt megfordul. Aki már járt itt, ottho
nosabban mozog, de naponta 20--30 új beteg is érkezik. Az ügyfélforgaImat Zsoldos Gyula veze
tésével a betegellátási osztály bonyolítja.

- Nagyobb városokból, mint Kecskemét vagy Szekszárd, mentővel szállítják fel a beteget
- mondja, - Legtöbbjük, amikor hordágyra fektetik, még azt sem fogja fel, mi történt vele, nem-
hogy pénzről, igazolványról gondoskodjon. A mentő kísérőt nem hoz, és sokszor más betegeket
is fuvarozva bejárja Tolnát-Baranyát, mire ideér. Pedig annak a lábát vagy kezét vesztett ember
nek olyankor az ismerd meg hazádat mozgalom hiányzik a legkevésbé. Nálunk következik az
adminisztráció, a gipszelés, a méretvétel, sokszor reggel hozzák és este lesz, mire sorra kerül. Egy
szolgálatos nővér van, aki a mellékhelyiségbe segíti őket; ha nem bírja, akkor szól nekünk. Itt ül
nek étlen-szomjan. Az újonnan érkezőknek mindennap összeadjuk a kajáját és főzünk kávét.

Minden napra jut néhány levél is. Körzeti orvosok, vagy sok esetben reményüket vesztett bete
gek írnak, hogy hol, mikor, mi módon juthatnak segédeszkőzőkhöz.

- Mi nem tudjuk, hogy az országban hány ortopéd szakorvos működik, de még azt sem, hogy
az a kevés is hol rendel. Feltételezésekre kell hagyatkoznunk. A körzeti orvosok elképesztően tá
jékozatlanok ezen a téren. A rendelés annyi, hogy alig győzzük, sokan hónapokig kénytelenek
várni. Egyre kevesebben vállalkoznak rá, hogy beteg emberekkel nyűglődjenek. Kevés a nővér,

de a szakmunkás is. A múltkor hat testi hibás fiatal jelentkezett, én azt hittem, kérni jöttek vala
mit, de nem, őket ideirányították cipésznek. Így állunk. Műszaki felkészültségünk sem az igazi.
Nálunk egy cipőtalpat 24 perc alatt szegel fel a szakmunkás. Lengyelországban például, ahol jó
val nagyobb a gépesítés, a talpfelszögelés mindössze fél percig tart. Ha egy fiatal szakmunkás elé
odateszik a cipőt, hogy ilyet kell csinálnia, azt mondja, tegyék mellé a munkakönyvét is, mert er
re ő képtelen.

Akik ma nem hiába jöttek, azokkal már a próbamester foglalkozik. A terem hosszában fülkék
re van felosztva. A fülkesorok között szűk folyosón hosszú, arasznyi széles deszka. Ezen gyako
rolják a járást, akik most kapnak először protézist. A próbamester segít, tanácsot ad, kérdez.
A protézis, ha nem tökéletes, borzasztó fájdalmat okoz. Kifelé jövet sovány, svájcisapkás ember
fogja meg az osztályvezető karját.

- Most jöttem Farmosról, mert cipőt rendeltem a rossz lábam ra még tavaly. A papíron, amit
kaptam, az áll, hogy majd postázzák. Hát jöttem, hátha másnak küldték el tévedésből.

- Sajnos nem gyártunk annyit -- tréfálkozik Zsoldos Gyula.
- Mégis, mikor tetszenek küldeni?
- Ha én azt tudnám. Ez sima eset- fordul felénk -, a bácsi megnyugodott, de van aki ilyenkor

értetlenkedik, kiabál, pénzt kínál. Volt olyan elvtárs, aki megfenyegetett. Ha nem kap cipőt, le
váltat. Tőlem mehet, ahová akar, akkor sem tudunk előbb adni.

Hazánkban a mozgássérültek száma egy hét esztendeje készült felmérés becsült adatai szerint
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265 ezer. Akad szakember, aki 360 ezerről beszél, sőt egyesek szerint a félmillió sem elképzelhe
tetlen. Nincs az országban egyetlen községi, városi, kerületi, megyei tanács, orvosi rendelő vagy
kórház sem, ahol a mozgássérültek számát, névsorát, betegségét pontosan nyilvántartanák. Ré
gebben mind az orvos, a társadalmi szervek közeledése, mind a beteg reagálása inkább ellenséges
volt, mint tapintatos. A világháborúkat követő években egyáltalán nem törődtek azokkal, akik a
harcmezőn a vesztes oldalán rokkantak meg. De a nyilvántartás, az orvosi ellátás és képzés, a
tárgyi és személyi feltételek, a munka- és mozgáslehetőség, a törődés jelenlegi szintje is nagyon
alacsony.

Súlyosbítja a helyzetet, hogy az utóbbi időben egyre több olyan újszülött jön a világra, aki ké
sőbb összehangolt mozgásra képtelen. A szakzsargon szerint ők mozgásösszerendezettségben
gátoltak. Okai: egyes fogamzásgátló szerek használata, a terhes anyát ért különböző ártalmak
(fokozott neurózis) és a születésnél fellépő kornplikációk. Ma az országban egyáltalán nincs Hei
ne-Medin megbetegedés (aki utoljára megkapta, már elmúlt 25 éves), viszont tovább növek
szik a fejlődési rendellenességben szenvedő gyerekek száma csakúgy, mint a halmozottan sérülte
ké. Egyetlen tény, ha nem is ismeretlen, mégis elgondolkoztató: a rokkant fiatalok közül minden
tizedik balesetet szenvedett.

A Szociális Intézetek Központjához 12 intézet tartozik, összesen 1930 gondozottal. Közülük
300 mozgássérült. .

Kovács Istvánné igazgatóhelyettes:
- Legfontosabb feladatunk, hogy a fiatalok képességeihez megtaláljuk a legkedvezőbb to

vábbképzési módot, Tulajdonképpen nálunk rehabilitáció folyík. Tavaly 309 fiatal volt alkal
massági vizsgán. Közülük az orvosok ISO-et találtak mozgássérültnek. Többségük szociális inté
zetbe került. Ott biztosítj uk számukra a megfelelő továbbképzést. Sajnos ötven gyermek állapo
ta olyan súlyos volt, hogy kórházi ápolásra szorult.

Az intézeteket az állam évente férőhelyenként 36 ezer forinttal támogatja. A bentlakó gyerme
kek után a szülőnek gondozási díjat kell fizetni. Az önálló keresettel rendelkezőktől maximum
750 forint bentlakási térítést kérnek havonta.

- Az intézetek legjobb esetben is csak /4-16 éves korban tudják fogadni a mozgásukban gátolt
fiatalokat . . .

- A születés pillanatától kezdve vizsgálni kell a gyerek mozgáskészségét - magyarázza Fogara
si Istvánné pszichológus, a központ főelőadója. - A szülész- és gyermekorvosoknak kötelességük
figyelni és jelenteni, ha rendellenességet észlelnek.Sajnos, gyakran elmulasztják. Ezért is fontos a
rendszeres óvoda i szűrés és hatéves korban az iskolaérettségi vizsgálat. A sérült gyermekek jár
hatnak speciális mozgásjavitó iskolába, de a lakóhelyükhöz legközelebbi iskola magántanulói is
lehetnek.

Miután leült, combja alá gyűri a nadrágszárat. Hajnali háromkor kelt, Bácsalmáson felsegítették
a vonatra, itt Pesten már várták az ismerősök. Néhány napot a XI. kerületben tölt, míg lábproté
zísét megjavítják. Húszéves múlt, és idáig alig mozdult ki a falujából.

- Nem volt lehetőségem. Most, hogy apám ék vettek nekem egy kis robogót és át is alakítot
ták, jobban eljárok. A Keripar vállalatnak van itt egy üzeme, ott dolgozom présgépen. Állómun
kát végzek egész nap, hamar tönkremegy a műláb. Betanított munkás vagyok, a keresetem ha
vonta 2600 forint. Gondoltam feljövök Pestre, hátha jobban fizetnek, de itt hogyan éljek? Az
üzemben rendesek, de nem kivételeznek velem. Én keresek talán a legkevesebbet, merthogy nin
csen családom. Tudom én, nősülni kellene. Otthon csak a jószág, a mozi, meg a kocsma. Leg
többször a falusi focipályára járok, amíg tart a bajnokság. Találni kellene egy hozzám hasonló
lányt.·Most már félre tudok tenni egy kis pénzt. Eddig a honvédségi adót fizettem, rnert a láham
ide vagy oda, én szerintük száz százalékos munkaképes vagyok.

Mária és Lajos egy pesti intézetben laknak, de szeretnének kikerülni onnan. Kérvényük már
hosszabb ideje bent van a tanácsnál. Fogarasi Istvánné pszichológus igyekszik segíteni nekik. Jó
példa serkenti, hiszen a közelmúltban kapott lakást innen egy fiatal diplomás házaspár is. A Fő

városi Tanács elnökéhez fordultak segítségért. Méltányossági alapon meg is kapták a kétszobás
lakást. A pszichológus helyzete mégsem könnyű. Most Mária és Lajos lakását kell kérvényeznie,
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a két fiatal már csak erre vár. Nyugodt szívvel viszont nehéz döntenie, hiszen hogyan fogják
megállni a helyüket? EI tudják-e látni magukat? Lesz-e biztos jövedelmük, s lesz-e kire támasz
kodniuk? .,

Az elsietett döntés tehát végzetes következménnyel járhat a fiatalok életében, másrészt megne
hezítheti a következő jelentkezők helyzetét is: Látod, nek ik sem sikerúlt! Gond az is, hogy az ön
álló életre váró fiút és lányt buzdítani kell, erősiteni a hitüket; a kérvényben viszont minél eleset
tebbnek állítják be őket, annál jobb. Mária indokai: "Nyugdíjas szüleim vidéken laknak, ahol
nincs munkalehetőség. Nyolc éve vagyok intézetben, elég volt, szeretnék önállóan élni, dolgozni.
Férjhez akarok menni és gyereket is akarok. Szeretem a gyerekeket, mi is kilencen vagyunk test
vérek. A kézműipari vállalatnál dolgozom, 1700 forintot keresek. Tolókocsis vagyok, ezért föld
szinti lakást szeretnék." Lajos indokai: "Nyugdíjas szüleim vannak, emeleti lakásban szegénye
sen élnek. Külvárosi lakásról van szó, távol a bevásárló központtól. orvostól, mindentől. Önálló
életet szeretnék élni, ehhez viszont lakásra van szükségem."

Mária szebájában sok virág, televízió, egy polcon rádió, mellette magnó. Nagy traccspartira
nyitunk be, nem zavarjuk a viháncolast. A lányok végignéznek, élvezik a szobába tévedt férfi za
varát. Mária segit, kitessékeli a barátnőit. Kocsijából segítség nélkül ül át az ágyára.

- Kérdezzen nyugodtan, én mindenre válaszolok.
- Milyenférje! szeretne?
Mária nevet.
. Csinosat, meg olyant, aki szeret.

.- Fontos, hogy cgés::.ségcs /cgren;
-- Egészséges nem kell. Megunnám, hogy állandóan segít. Legyen olyan, mint én. Legyünk

egyformák. Volt itt egy barátnőm, egészségeshez ment hozzá. Szült két gyereket is, pedig az or
vos megtiltotta. Azt hiszem. hogy a gyerekek sem egészségesek. A barátnőm izomsorvadásos.
Már annyira rosszul van, hogya férje öltözteti ...

Mária elkomolyodik, hallgat. Kís idő után zavar a csend, felállok. A lány szépen lakkozott
körmét nézegeti.

-- Két éve, karácsonykor otthon voltam. A húgom bálba készült. Előttem táncolt örömében.
Kértem, mondtam neki, hogy hagyja abba. Ö meg csak táncolt előttem. Akkor nagyon sírtam.

Lajos könyvelő. Anyagutalványokat rakosgat a helyükre, s újabb adatokat vezet fel az előtte

sokasodó kartonokra. Nincs kedve a többiek előtt beszélni, int, én követem. Kimegyünk az
udvarra.

- Decemberben harmincéves leszek. Nem arról van szó, én nagyon jól érzem magam itt az in
tézetben. Sok a fiatal, néha jó a hangulat. Dolgoztam kint is- mutat a kerités felé -. egészségesek
között. Elegem van belőlük. Nem akarok többé megalázkodni, nem akarom, hogy megint bánt
sanak. De elegem van atizenöt ágyas hálószobákból, a kényszerű összezártságból is. Ebben a
korban már nem akarok többé kimenőt kérni, ha dolgom akad. Szeretnék feleséget, munkát,
családot.

Elindulunk. Árpád a budai kisvendéglőkerthelyiségének rácsos kerítésén végighúzza az ujját,
Minden léc más hangot ad. Keze az egyik félig kitört bordánál tétován megáll.

-- Nemrég végeztem a Műegyetemen mondja -, néhány éve a honvédségi sorozáson a fene
evett minden srácot, hogy sajnos alkalmas lesz ... Én boldog lettem volna, ha beválogatnak. De
azt rnondták, nekik ilyen kicsi ember nem kell. Most is garbó van rajtam, kánikulában. Az egész
testemet fekete szőr borítja. Az iskolában szőrös törpének, Makinak. Dzsudinak csúfoltak. Soha
egyetlen lányhoz sem mertem közeledni. Irén volt az első. Heine-Medines. Másfél éve ismerked
tünk meg ... Amikor a szüleim megtudták, hogy feleségül akarom venni, elzavartak otthonról.
Szerettem őt, de le kellett tagadnom. Hétvégeken kénytelenek voltunk IBUSZ szobákat bérelni.
Néhány helyen azonban be sem engedtek minket. Takarodjanak el, nyomorékok, ilyeneket
mondtak. Aztán összejöttünk egy idős házaspárral. Megértő emberek voltak, hozzájuk járhat
tunk. Úgy terveztük, összeházasodunk. Irén szülei gazdagok, biztos, hogy beszálltak volna egy
kis pénzzel is.

Megáll, cigarettát húz elő .
. Judit a kolléganőm. Elvált. kétgyerekes szép szőke asszony. Nemrég egy vállalati kirándulá

son feltűnően kedves volt hozzám. Azt mondta, őt senuni sem érdekli. Nagyon jó vele. Mindc-
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nütt jó vele. Tudja, hogy néznek az emberek. ha Irén kocsiját betolom egy cipőboltba vagy egy
moziba? Judittal más ... Neki nincs semmi baja. Vele én vagyok ember. De mi legyen Irénnel?
Hogy mondjam meg neki? Ő is érzi, 'hogy az utóbbi időben történt valami, de nem kérdez, én
meg nem beszélek. Némán tolom a kocsiban ...

A mozgássérültek megközelítőenkétharmadát születése után érte szerencsétlenség vagy baleset.
Az országosan elfogadott statisztikai adat szerint többségük elmúlt negyvenéves. Jó részük tehát
hosszabb-rövidebb idő eltelte után kényszerült életvitelének megváltoztatására. A testi bajt csak
tetézte a vele járó lelki trauma. De éppen a család, a barátok. a közvetlen környezet, vagyis a tár
sadalom az, amely ebben az időszakban legfeljebb megértő vagy sértődést provokálóan előzé

keny. Pedig sokkal nagyobb feladata lenne. Megteremteni mindazokat a lehetőségeket, amelye
ket a mozgáskorlátolt ember már nem tud megteremteni. Legfontosabb a rokkantsági foktól
függően a további munka és mozgás lehetősége.

Év elején ülésezett a magyar rehabilitációs kongresszus. Nem csupán egészségügyi, hanem tár
sadalmi, szociális és pedagógiai szempontból is megvitatta e réteg helyzetét. A dolgozók egész
ségügyi rehabilitációja összetett feladat. Orvosi részről azok a tevékenységek tartoznak ide, ame
lyek révén a beteg mielőbb kenyérkeresővé válik. ezzel párhuzamos a rehabilitáció munkaügyi
része. Jogszabály állapítja meg a törődést azokkal. akiknek munkaképessége 50-67 százalékosan
csökkent. Akinek egészségi károsodása ennél nagyobb és két év munkaviszonyt tud igazolni, az
rokkantsági nyugdíjra jogosult; de ~ ha kívánja, és ha van olyan munkakör ~ akkor e mellett dol
gozhat is. Legideálisabb a rehabilitáció akkor. ha nem is mindig a régi munkakörében, de leg
alább tanult szakmájában tudják továbbra is alkalmazni. Sajnos, kevés az ilyenjó példa. A gyár
ba, üzembe vagy irodába még csak felveszik, ha már nem tudják végképp lerázni, de munkája so
rán vagy a maximumot nyújtja, pedig mozgáskorlátolt, vagy csak kevesebbet tud keresni s egyre
gyengébben fizető munkákat bíznak rá. De ez még mindig a szerencsésebb helyzet. hiszen nem
szakad el a mozgássérült és a mindennapi élet. a közösség, a társadalom közötti köldökzsinór.
Sajnos az évente rehabilitáltak 10 százalékának már semmilyen lehetősége nincs. Hogy velük mi
lesz, róluk ki gondoskodik, senki sem tudja, és ami ennél is aggasztóbb, senki sem tartja igazán
feladatának.

Egy fiatal lány, P. Zsuzsa, két éve érettségizett. rnost könyvelő. Havonta két és félezer forintot
keres, de ez nem elég ruhára, könyvekre, taxira scm. Tolókocsival csak a lakhelyéhez közeli pia
cig tud ingyen elmenni. Taxi nélkül minden távolabbi útja elképzelhetetlen.

Hajdu Péter a rokkantsági nyugdíj mellett szintén könyvelőként dolgozik.
--- Ugyanazt a munkát végzem mint a többiek, mégis csak két és félezret keresek. Egy fillérrel

sem többel, mert nyugdíjam is van. Elég baj az nekem, miért kell még anyagilag is megrövidite
ni? Miért ne kereshetnék többet, ha teljes értékű munkát végzek? A kollégák háromezer fölött
vesznek fel a pénztárnál ... Igaz nem tolókocsiból.

Sokan szivesen dolgoznának, ha lenne hol. Sajnos a legtöbb helyen. amikor meglátják őket,

közlik, hogy az állást már betöltötték, próbálkozzon máshol, azt a munkát, amit neki szántak ,
úgysem tudná elvégezni.

Dékán)' Lajosné, az egyik intézet szociális szervezője mást sem csinál, mint munkát keres:
~ Nagyon nehezen találok ~ mondja, -- Most is egy 20 fős csoportunk van munka nélkül. Idáig

szerződésük volt egy téesszel, játékokat csomagoltak. Igaz, munkát alig küldtek. A vállalatok
megértőek, de ez kevés. Sok cég csak azért keres meg minket, hogy munkakönyves állományba
vegyen, de munkát nem ad, vagyis nekik csak a létszám kell, számukra csak egy a lényeg: az át
lagnál jóval olcsóbb munkaerő.

~ Én nem tagadom, lehetőségekvannak mondja Hajdu Péter-, de a lehetőségek és köztünk
még nagyon nagy a távolság. Azt hajtogatják egész évben, hogy társadalmi beilleszkedésünk a lé
nyeg. Ez is súlyos gond, de ehhez feltételek kellenek: a jelenleginél jóval rendezettebb anyagiak,
minket is figyelembe vevő közlekedés és lakás. Ezek hiányában nemcsak mi, mások sem tudnak
beilleszkedni .. :
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Tavaly ünnepelte a két legrégibb magyarországi mozgásgátolt-sportegyesület alapitásának tízé
ves évfordulóját. A történelmi hűség kedvéért megemlítjük, hogy hazánkban a század elejére
nyúlik vissza a mozgásgátoltak sportjának története. Nemzetközileg a legkorábbi és a legna
gyobb számú találkozót aharántsérült sportolók rendezték 1948-ban Angliában. Azóta Stoke
Mandevillben évente megrendezik a parapleg és a quadrupleg (kettő és négyvégtag károsodott
gerincvelő sérült) sportolók találkozóját.

1960óta az Olimpiai Játékok évében rendezik meg (eddig összesen 6 alkalommal) a Paraolym
piát is mozgás- és látássérült sportolók részvételével. Néhány ország küldötte 1970-ben az I.
Saint Etienne-i Világjátékok során javaslatot tett egy olyan koordináló szerv létrehozására,
amely segítené a szocialista országok rokkant sportolóinak együttműködéséta nemzetközi rok
kantsport mozgalmak kifejlesztésében. Ez a szervezet létrejött, s napjainkban az Intersportinvalid
nevet viseli.

Alábszáramputált vízipólózóról. Halassy Olivérrol elnevezett első magyar klub az alakulása
utáni második évben - 1972-ben má r nemzetközi spartakiádot rendezett. Azóta az ország szá
mos városában alakultak hasonló klubok azzal a céllal, hogy minél több mozgásgátolt számára
biztosítsák az egészséges testmozgást. A klubok tagjaí jónéhány nemzetközi versenyen kima
gasló eredményeket értek el. (1975-ben Saint Etíenne-ben egy rangos versenyről például 23 részt
vevő ország közül a franciák után a mieink hozták el a legtöbb érmet, nyolc aranyat, hét ezüstöt
és tizenkét bronzot.) Az eredmények mögött rengeteg akarat, számos orvos, tudós, dolgozó és jó
néhány vállalat, intézmény támogatása húzódik meg.

Az egyik kiadványban van egy fotó. Lábszáramputált atlétát ábrázol astartpisztoly eldőrdülé

se előtt néhány pillanattal. Arcán feszült izgalom, haja, amint előrehajol, szemébe lóg. Kezében
váltóbot. Mögötte ezernyi tolókocsiból biztatják társai.

A Gyógyászati Segédeszközök Gyárának munkásbejárója mellett egy tábla húsz szakmát hirdet.
Azonnali felvétel van (volna) szijgyártó, kötszerész, fűzőkészítő, műszerész, cipész szakmákban.
Segédeszköz nélkül a mozgásában korlátolt ember képtelen a számára életet jelentő mozgásra.

Plesa István gyárigazgató :
- Szervezeti felépítésünk optimális, bajok inkább a személyi és az anyagi háttérrel vannak.

Legtöbben cipőre várakoznak. Sajnos 1953 óta az országban nincs ortopéd cipészképzés. Ná
lunk 126 szakmunkás dolgozik. Az országos igény évente 60 ezer pár, mi tavaly 22,5 ezer párat
gyártottunk. Egyszeruen nem győzzük. Talán a jövőben besegítenek a cipőgyárak is. Nincs te
kintélye a szakrnának. Ha rosszul tanul a gyerek, az apja azzal fenyegeti meg, hogy elküldi susz
terinasnak. Jó ortopéd cipőt pedig csak az tud gyártani, aki a szakmán túl ért a patológiahoz.
fiziológiához, mozgásmechanikához is. Az NDK-ban például van olyan ortopéd cipész, aki
egyetemen tanit ja a szakmát.

Legkorábban a gyermekek (3 hónap alatt) és a súlyosan deformált lábú felnőttek (6 hónap
alatt) juthatnak lábbeli hez. Utcai kocsiból viszont most is van raktáron.

- Ezt a típust három éve gyártjuk, sajnos a kereke miatt nem veszik. Olyan gyenge, hogy falu
helyen egyáltalán nem, városban is csak aszfalton használható. Keskeny a ráf, gyengék a küllők.

Hiába kérjük a csepeli gyárat. hogy részünkre ne sima biciklikereket gyártson, mert az gyen
ge ... Néhány ezer kerékért nem éri meg nekik az átállás.

- Komoly feszültség van az igények és a kielégítés között - panaszolja Brayer Gyula kereske
delmi osztályvezető. - Már az is öröm lenne, ha kézzel hajtható kocsiból eleget tudnánk
gyártani.

- Sokan viszont elektromos szobakocsira vannak utalva.
- Nézze, egyelőre még azt sem tudjuk, hány ember vár az országban alapvető segédeszközök-

re. Nyugaton gyártanak már elektromos szobakocsikat, de nálunk ehhez nincsen ipari háttér.
Egy ilyen kocsi annyiba kerül, mint egy Trabant. Igaz, mi is foglalkozunk hazai konstrukcióval.
Az év végére el is készül, de ez csak egyetlen prototipus lesz. Arról, hogy ki és mikor fogja gyár
tani, én nem tudok.

Egyetlen műkéz, amely akkumulátorral és érzéke1ővel van felszerelve 60 ezer forintba kerül
Dr. R. L. ortopéd orvos mégsem az ellátás nehézségeiről beszél. Ennél is fontosabbnak tartja a
következőket.
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- Minden az amputációtól függ, mégis alig van olyan orvos, aki ért hozzá. Nálunk az arnputá
lást tizedrangú műtétnek tartják. Legjobban a beteggel tolnak ki és nem utolsósorban velünk, hi
szen a szakszerűtlen orvosi beavatkozás nagyon megnehezíti a protézis előállítását is. Az egyete
mi tankönyvekben jó ha fél oldal szerepel a protetikáról, pedig az amputáció nemcsak abból áll,
hogy-levágok egy lábat. Persze, honnan tudná az orvos, hogya sérüléstől 5-10 vagy 15 centire
vágjon, hiszen az egyetemen egyetlen művégtagot sem láthatott. Honnan tudná, hogyacsonkra
hogyan kell ráerősiteni a tokot. Nem egy esetben a rossz helyen végzett amputálás miatt, ha az
magasan a combon történt, a beteg medencecsontjához is hozzá kell nyúlni. Ráadásul az ilyen
műtéteket általában kezdő orvosok végzik, hogy mégse egy csirkén tanulják meg a nyirbálást. ..

Nagyváti Ferenc műszaki titkár utolsónak a szűk kaptafaraktárat mutatja meg. A po1cokon
több ezer fából és parafából valamint műanyagból készült minta. Némelyikről csak jóindulattal
lehet elhinni, hogy egy láb hű másolata. Aki cipőt igényel, annak kaptafáját ebben a raktárban
őrzik, hogy legközelebb gyorsabban tudjanak számára lábbelit késziteni. Aki öt évig nem jelent
kezik, annak a kaptafáját selejtezik, hiszen az ő esetében már nem a cipő volt a szokottnál stra
pabíróbb. Az egyik pár alig arasznyi nagyságú kaptafa, anyaga még friss, nincs bebarnulva. Raj
ta tintaceruzával az irás: ,,1979. Kecskemét, D. Sanyikáé",

Marczibányi gróf egykori vadászkastélyának csendjét táskarádió hangja veri fel. Néhányan ki
merészkedtek a napra. A kastély még álló része mellett új épületszárny emelkedik. Budapesten
van az ország két mozgássérült intézete. A nagyobb itt, a Marczibányi téren. A régi épület lép
csőháza aládúcolva. a szobákban rengeteg ágy és éjjeliszekrény. Pedig Timár Zsuzsa vezető neve
lő szerint erre a szárnyra már nincs is lakhatási engedély. Most a két épületben összesen 220 fiú
és lány él. Ha a tervezett bővítés teljesen elkészült 312 lesz a férőhelyek száma .

.- A legtöbb itt lakó - mondja a vezető nevelő - dolgozik vagy tanul. Az átlagéletkor 30 év kö
rül mozog. Vannak órás, műszerész, varró szakmunkásaink és vannak adminisztratív dolgo
zóink is. Sokan gimnáziumba, néhányan pedig egyetemre járnak.

Az első lakók még a 60-as években kőltöztek be az innen kihalt vagy elköltöztetett hadirok
kantak helyére. A kastélyt ugyanis a II. világháború után "átalakították" hadirokkantak házává .

..:. A mi feladatunk - folytatja Tímár Zsuzsa - a bentlakás, az oktatás, a képzés, a foglalkozta
tás és a szabad idő hasznos eltöltésének biztosítása. Sokan a kerítésen kívül azt hiszik, hogy itt a
,,,7cgény nyomorekek csak ülnek és néznek, holott reggeltől estig van elfoglaltságuk.

- Én csak azért jelentkeztem ide - mondja Z. Éva -r , rnert le akartam érettségizni, de most már
érzem, innen el kell mennem - míg beszél nem néz a szemembe. - Az életét mindenkinek egyedül
kell rendeznie. '

Az új szárnybanlift is van. Alul ebédlő, az egyik sarkában kis presszóval. Itt tartják összejöve
teleiket, itt ünnepelnek és itt ütik cl szabad idejük nagy részét is. Kénytelenek, hiszen eddig csak
az új lakószárny készült el, így a hozzátartozó oktató helyiségekre, az orvosi rendelőre és a nagy
tornateremre még várni kell. Van egy büfének is szűk tornaterem és egy még kisebb, 3000 kötetes
könyvtár. Viszont a nevelő tanár szerint nagyon sok kirándulást és szines szórakoztató műsort

rendeznek.
A 17 éves Kovács Péter Somogy megyéből érkezett.
- Órásnak tanulok egy angyalföldi iskolában. Néha vannak közös programok, dc engem nem

igen érdekel. Inkább tévét nézek, olvasok vagy sportolok. Hétfőn tekézünk, szerdán pingpongo
zunk, most is csak a maga kedvéért vagyok itt ... Mindjárt megyek taxival atletizálni, sajnos az
intézetben ilyen lehetőségek nincsenek. Havonta 350 forint az ösztőndíjam, ebből kocsikázni
nem telne, de kaptunk a taxivállalattól ingyen csekkeket. Ha kitanultam a szakmát, visszame
gyek Kaposvárra órásnak egy ktsz-be.

Balázs Józse{másodikos egyetemi hallgató. Azon kevesek közé tartozik, akiknek saját autó
juk van.

- Inkább ne lenne - mondja. - Abból a biztosítási pénzből vettem, amit a balesetem után kap
tam. Sokat unatkozom. Nincs tornaterem, uszoda, még üres szoba is csak néha. Hétvégén maxi
mum kimegyek a napra, ha süt. Nincs minden rendjén az intézeti demokráciaval sem. A páros
kapcsolatokat nem szeretik, a társalgóból kilenckor fel kell jönni, de az sem ritka, hogya folyo-
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