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A Hegyvidéki Önkormányzat fontosnak tartja, hogy az esélyegyenlőség a Normafa
Parkban is megvalósulhasson. Ennek érdekében tárgyalóasztalhoz ült Pokorni Zoltán
polgármester a Fogyatékosok Országos Diák- és Szabadidősport Szövetség (FODISZ)
képviselőivel,
hogy
egyeztessenek
azokról
az
elképzelésekről,
amelyek
megkönnyíthetnék a fogyatékkal élők számára a Normafa megközelíthetőségét és a
terület használatát.
Szabó László, a szervezet elnöke elmondta, hogy örömmel fogadták az egyeztetést, mivel
a FODISZ a legnagyobb magyarországi fogyatékos sportszervezet azáltal, hogy a legtöbb
fogyatékos diákot éri el, és integrálja programjaiba. A szervezet részéről több olyan
javaslat is elhangzott, amelyeket szeretnének beilleszteni a Normafa megújításába. Az
egyik kulcsfontosságú fejlesztés az akadálymentesítés lenne. Az elnök jelezte, hogy
azoknál az épületeknél, amelyek átalakítását, felújítását az önkormányzat tervezi és
kapcsolódik a park működéséhez (mellékhelyiségek, esetleges csomagmegőrzők,
öltözők, stb.) fontos, hogy az akadálymentesítés megtörténjen. Jó lenne egy olyan erdei
tornapálya kialakítása, amelyet kerekesszékesek, illetve látássérültek is tudnának
használni. Itt fontos lehet például a talaj, az útszegély megfelelő alakítása, Braille-írással
történő
tájékoztató
jelölések,
esetleg
hangjelzések
kihelyezése.
Ezek
megvalósíthatóságát természetesen a környezetvédelmi hatásvizsgálatok eredményeitől
függően lehet számításba venni. A szervezet képviselői jónak tartanák, ha a Normafa felső
részén egy téli oktatóprogram keretében lehetőség lenne fogyatékos fiatalok (pl. értelmi
fogyatékosok, siketek) síoktatására, és ezt erre a célra kialakított drótköteles oktatópálya
segítené.
Dechert Áron fejlesztési igazgató javasolta, hogy a játszóterek felújítása vagy újak építése
esetén az önkormányzat fontolja meg olyan eszközök, jelölések telepítését is, amely
lehetőséget biztosít a fogyatékkal élőknek a balesetmentes használatra. Erre vonatkozóan
a szervezet konkrét példákkal, megoldási javaslatokkal segítené majd az önkormányzat
munkatársait a tervezésben.
A megbeszélésen elhangzott az is, hogy a hegyre való feljutásban is több segítség kell a
fogyatékosoknak, ezért szükséges lesz tárgyalni a BKK-val alacsony padlólemezes
buszok, illetve akadálymentesített Fogaskerekű működtetéséről az érintett útvonalakon.
A polgármester javasolta olyan tájékoztató táblák, jelzések elhelyezését is, amelyek
segítségével a látássérültek nemcsak könnyebben eligazodnak a hegyen, de
információkat is kaphatnak a környék nevezetességeiről.
A szervezet nyitott a további együttműködésre, és felmerült, hogy egyes szabadidősport
rendezvényeiket szívesen tartanák a Normafán, de a kerülettel való szorosabb
együttműködés érdekében egy fogyatékosoknak szóló sportágválasztó rendezvényt is
örömmel megvalósítanának a MOM SPORT uszoda és sportközpont területén.
A továbbiakban a FODISZ egyeztet az érintett iskolákkal, hogy mondják el véleményüket,
javaslataikat a Normafa rehabilitációval kapcsolatban, valamint az önkormányzat

munkatársaival a helyszínen is tájékozódnak fogyatékos fiatalok segítségével az
igényekkel, lehetőségekkel, jelenlegi problémákkal kapcsolatban.

