
Bár ott van a felfestett kerekesszék-
jelkép, kevesen veszik figyelembe
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H A J N A L  C S I L L A

A mozgáskorlátozott gyere-
kek sokszor láthatatlanok, 
hiszen a szülők még a ját-

szóterekre sem vihetik le őket, mi-
vel kevés játéklehetőség, eszköz 
van számukra. Marosvásárhelyen 
már évek óta kérték a mozgáskor-
látozott gyereket nevelő szülők a 
speciális hintákat, amelyeket az 
elmúlt hetekben fel is szerelt az 
önkormányzat kilenc nagyobb ját-

szótéren. Összesen öt duplát 
és öt egyszemélyes speciá-
lis hintát helyeztek el a kö-
vetkező marosvásárhelyi 
játszótereken: a kövesdom-
bi, Alpha Transilvania- és 
Víkend-telepi játszótere-

ken, a Vársétányon, a So-
mostetőn, az Ifjúsági Ház játszóte-
rén, a Gyémánt parkban, a Szuper 
üzlet melletti játszótéren, illetve 
az Egyesülés negyedbeli játszó-
téren – közölte megkeresésünkre 
Cristina Pruteanu, a polgármes-
teri hivatal kommunikációs mun-
katársa.

Újdonságnak számít

A hinták elé felfestették ugyan az 
összetéveszthetetlen jelképet, mi-
szerint mozgáskorlátozottak szá-
mára fenntartott játékeszközről van 
szó, de a napokban gyakran lehetett 

látni nem mozgáskorlátozott gyere-
keket hintázni rajtuk, sőt egyszerre 
többet is. A Szuper üzlet melletti 
játszótéren lévő speciális hintán az 
egyik szülő a záró/nyitó kartól fog-
va hintáztatta benne a kislányát, 
máskor egyszerre több nagyobb 

gyerek is állva hintázott benne. Sok 
esetben pedig épp a szülők, nagy-
szülők viszik a speciális hintához 
az egészséges gyereket, hogy kipró-
bálhassa az „újdonságot”.

Nem elég a jelkép, használati 
utasításra van szükség

„Ezek a hinták a mozgáskorlátozott 
gyerekek számára vannak felsze-
relve, és nem is biztonságos állva 
hintázni bennük, hiszen tolószékek 
számára voltak tervezve. A többi 
gyerek a többi eszközt is hasz-
nálhatja, de a mozgáskorlátozott 
gyerek kevésbé, bár van, amikor a 
szülők kiveszik a tolószékből a gye-

reket, és felteszik a hagyományos 
hintára is, de nem mindenkivel 
lehet ezt megtenni” – fejtette ki a 
polgármesteri hivatal kommuniká-
cióért felelős képviselője. Egyelőre 
nem helyeztek ki semmiféle ismer-
tető leírást vagy használati utasítást 
a hinták mellé, és a tapasztalat azt 
mutatja, hogy a mozgáskorláto-
zott-jelkép nem elég – hívtuk fel 
a polgármesteri hivatal fi gyelmét. 
Cristina Pruteanu elmondta, fonto-
lóra veszik a használati utasítások 
kihelyezésének ötletét, hiszen az a 
tervük, hogy rendeltetésszerűen és 
hosszú ideig használhassák a moz-
gáskorlátozott gyerekek a speciális 
hintákat.

K O V Á C S  E S Z T E R

T avaly előbb online, az Erdélyi 
Magyar Látássérültekért Egye-

sület honlapján (erdelyivakiskola.
org) nyitották meg az adománygyűj-
tést: a felületen egyszerűsítve lehet 
lejben és más pénznemben is hozzá-
járulni a projekthez.

A célösszeg egymillió euró, 
amely a gyerekeknek szánt ma-

gyar nyelvű bentlakásos iskola és 
a felnőtteknek szóló rehabilitációs 
központ létrehozásának költségeit 
(ingatlanvásár, felszerelések stb.), 
valamint a létesítmények egy évi 
működtetésének költségét is magá-
ban foglalja. „A készpénzes gyűj-
tésnek számtalan partnere van Er-
dély-szerte, az egyes településeken 
lévő gyűjtődobozokról az egyesület 
Facebook-oldalán lehet tájékozód-
ni. Azokra gondolva tettük lehető-
vé a készpénzes gyűjtést, akiknek 

esetleg nehézséget okoz a kártyás 
utalás” – magyarázta Máté Zsolt, a 
projekt menedzserasszisztense. 

Fontos állomása a projektnek az 
ún. nagykövetek toborzása: egyrészt 
az EMLE olyan közismert köz- és val-
lási szereplőket kér fel, akik előrevi-
szik az egyesület ügyét azzal, hogy 
népszerűsítik az adománygyűjtést. 
Továbbá partnerséget kötnek a Ro-
mániai Magyar Cserkészszövetség-
gel is, tudtuk meg Máté Zsolttól.

„Felkértük őket, hogy segítsenek 
a személyes kampányban, legyenek 
a projekt nagykövetei olyan me-
gyékben, ahova az egyesület tagjai 
nem érnek el, illetve a nagyváro-
sokban, ahol nem tudunk folyama-
tosan jelen lenni” – magyarázta. De 
a felhívás szól mindenkinek, aki 
rokonszenvez az EMLE célkitűzé-
sével: azok, akik a projekt nagykö-
vetei lennének és tudnak segíteni a 

gyűjtés népszerűsítésében, az egye-
sület elérhetőségein jelentkezhet-
nek. „A jó hír az, hogy eddig bár-
kit is kerestünk, nem találkoztunk 
visszautasítással” – hangsúlyozta 
az illetékes.

A tényleges oktatás jövő ősszel 
indulhat el Székelyudvarhelyen: 
ekkorra lesz meg a tanításhoz szük-
séges minden akkreditációja 
az egyesületnek. A szer-
vezet ugyanakkor ígéretet 
kapott a Budapesti Vakok 
Iskolájától, hogy a tanerő 
képzésében és biztosításá-
ban segítenek. Az újult len-
dületet vevő gyűjtési akció 
mellett az egyesület idén 
nyáron is megtartja a látássérült 
gyerekeknek és felnőtteknek szóló 
táborát, amelyen hazai és magyar-
országi gyógypedagógusok is részt 
vesznek majd.

Nem elég a kerekesszék-jelkép
Mozgáskorlátozottaknak tervezett hinták várják a tolószékes gyerekeket
• Kilenc új, kerekesszéknek tervezett hinta várja a marosvásárhelyi 
mozgáskorlátozott gyerekeket a város különböző játszóterein. A speciá-
lis hinták elé felfestették ugyan az összetéveszthetetlen jelképet, mi-
szerint mozgáskorlátozottak számára fenntartott eszközről van szó, de 
sok gyerek, sőt szülő sem veszi azt észre, vagy nem tudja mire vélni, így 
főleg nem mozgáskorlátozott gyerekek használják a hintákat – sokszor 
nem rendeltetésszerűen.

Hozzá lehet járulni a speciális iskola megalapításához
• Újabb szintre lépett az Erdélyi Magyar Látássérül-
tekért Egyesület (EMLE) széles körű adománygyűjtő 
kampánya: ezentúl Erdély-szerte gyűjtődobozokat 
helyeznek ki több partnerszervezet és -vállalkozás 
székhelyén. De zajlik az online gyűjtés is, hisz minden 
hozzájárulás jól fog: a szervezet Románia első magyar 
nyelvű speciális iskoláját kívánja létrehozni.

Oltási maratonok 
hétvégén
Maros megyében hétvégén 
Dicsőszentmártonban lesz 
oltási maraton, ahol az érdek-
lődők programálás nélkül, a 
személyazonossági igazol-
ványuk alapján igényelhetik 
a Pfizer vakcinát. A maraton 
pénteken 8 órakor kezdődik a 
Victoria-teremben kialakított 
oltóközpontban, és péntek–
vasárnap 8–22 óra között 
fogadják a helybélieket, vala-
mint a környező településekről 
érkezőket. Szombaton 9–16 
óra között a belügyminiszté-
rium mobil oltóközpontja a 
Maros megyei Cintoson, a helyi 
általános iskola udvarán fog 
állomásozni, itt is programálás 
nélkül fogadják azokat, akik 
szeretnék beoltatni magukat.
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