A Hegyvidéki Önkormányzat egyeztetett a
Mozgássérültek Budapesti Egyesületével is
Az Egyesület részéről Hortobágyi Éva, az egyesület Egyetemes Tervezés és Információs
Központjának munkatársa vett részt a Normafa fejlesztéssel kapcsolatos egyeztetésen.
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Hortobágyi Éva fontosnak tartja, hogy a Normafa rehabilitáció során a szakemberek
vegyék figyelembe, hogy a fogyatékosok, mozgássérültek is szívesen látogatják a
parkokat, az erdőt, lehetőségeikhez mérten kirándulnak vagy egyéb szabadidős
tevékenységet folytatnak, ezért szükséges az infrastruktúra olyan módon történő
fejlesztése, amely eleget tesz azoknak az igényeknek, amelyek megkönnyítik
mozgásukat. Érdemes külföldi példákat keresni az akadálymentes játszóterek
megvalósításához, vagy elgondolkodni azon, hogy hogyan lehetne akadálymentes
tanösvényt, erdei tornapályát kialakítani. Mivel a kerület nagy része eleve hegyvidéki
adottságokkal rendelkezik, a kerekesszékeseknek gondot okoz a meredek utakon való
feljutás. Jó megoldás lehet a Normafánál egy elektromos kerekesszék kölcsönző
kialakítása, amely segítségével a rászorulók könnyebben feljuthatnának például az
Erzsébet-kilátóhoz. Az egyesület képviselője fontosnak tartja továbbá, hogy azokban a
szolgáltató épületekben, amelyek felújítása, funkcióval való megtöltése szerepelhet a
tervekben, a fejlesztések során olyan átalakítások történhessenek, amelyek lehetővé
teszik fogyatékkal élők alkalmazását is. Azaz ne csak az épületbe való bejutás legyen
akadálymentes, hanem az épület egésze olyan legyen, amely segíthetné számukra a
munkavállalást.
Öltözők, csomagmegőrző, zuhanyzók kialakítása esetén szintén nemcsak a be- és kijutás
akadálymentesítése elengedhetetlen, hanem a bútorzatoknál, vizesblokkok kialakításánál
is figyelembe kellene venni a mozgássérültek igényeit.
Tekintettel arra, hogy az Erzsébet-kilátóban az akadálymentesítés nem igazán
megoldható, a polgármester jó ötletnek tartja egy web-kamera elhelyezését a kilátóban,
amely lentről, például a kilátó melletti kis épület új funkcióval való megtöltése esetén az
épületből irányítható lenne, így aki nem tud feljutni a kilátóba, az is élvezhetné a csodálatos
panorámát. Az egyesület részéről elhangzott, hogy fontos lenne a közösségi közlekedés
oly módon történő javítása, hogy minél több alacsony padlós közlekedési eszköz
működjön a hegyvidékes területeken.
Hortobágyi Éva elmondta, hogy az egyesület Egyetemes Tervezés és Információs
Központja szívesen részt vesz a fejlesztések tervezésében, szükséges is, hogy
szakemberek bevonása megtörténjen a megfelelő kialakításokhoz. Pokorni Zoltán
polgármester örömmel fogadta az együttműködés felajánlását, és ha a környezeti
hatásvizsgálatok alapján elindul a tervezés, számít is a központ segítségére.

