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Adakozás profittal 
 

Lehet-e úgy adakozni, jótékonykodni, hogy ne csak a megsegített fél profitáljon belőle? 

A megoldás az úgynevezett társadalmi hasznosságú vállalkozási forma. 
 

A XII. században élt Mose Majmúni szerint a jótékonykodás a legnagyobb ajándék, amit 

ember embernek adhat. A rabbi a jótékonyság nyolc fokozatát különböztette meg. Az első 

szinten az áll, aki vonakodva adakozik, a másodikon az, aki kevesebbet ad, mint amennyit 

tudna, de azt derűs lélekkel teszi. A jótékonyság legmagasabb fokozata, ha a szükséget már az 

előtt enyhítjük, mielőtt fellépne, például munkalehetőség biztosításával. Utóbbi a rabbi 

tanítása szerint azért is a legnemesebb forma, mert nem csorbítja a megsegített önbecsülését. 

Nincs magára valamit is adó cég, vállalkozó, aki profitja egy részéből ne adakozna. Ám – 

ilyen az emberi psziché – sokszor a mégoly nemes célokra kiadott pénzre is úgy tekintünk, 

mint egyfajta veszteségre. Rosszabb esetben még baleknak is érezzük magunkat, akit egy 

ügyes adománykérő dumával „lehúztak”. 

A filantrópiának azonban létezik egy megtérülő üzleti modellel házasított változata is. 

A jótékonykodás és a befektetés közös metszetében álló vállalkozási formában az a pénz, 

amelyről a jó ügy érdekében lemondunk, nem örökre vész el: ha nem is extraprofittal, de 

idővel kamatosan megtérül. Itt van például a kiva.org közösségi oldal, amelynek segítségével 

– ellenőrzött körülmények között – akár már 25 dollár átutalásával segíthetünk egy 

kiválasztotton. Mondjuk azon a thaiföldi asszonyon, aki új varrógépre gyűjt, hogy 

továbbfejlessze a házi varrodáját. A mikrohitelezésnek ez a formája – amellett, hogy 97 

százalékos visszafizetési aránya veri az üzleti hitelezésben megszokott mértéket – olyan 

fontos társadalmi ügyeket is szolgálhat, mint a munkahelyteremtés, a megváltozott 

munkaképességűek foglalkoztatása. Németországban működik például az az informatikai 

vállalkozás, amelynél olyan „esőembereket”, autizmussal élőket is foglalkoztatnak, akiknek 

sokkal jobb a mintázatfelismerő képességük, mint ép társaiknak. A nonprofit és 

a profitorientált vállalkozások közötti skála közepén elhelyezkedő úgynevezett társadalmi 

hasznosságú vállalkozásoknak azonban az is fontos jellegzetességük, hogy nem „úgy 

általában” segítenek hátrányos helyzetű embereken, csoportokon, térségeken, hanem létező 

piaci igényt szolgálnak ki minőségi, versenyképes termékekkel, szolgáltatásokkal. 

 

A „social business” mint terminológia két évtizede jelent meg a nyugat-európai 

szakirodalomban. Ott már külön kategóriaként kezelik az úgynevezett társadalmi 

vállalkozásokat, amelyek – ellentétben a nonprofit kezdeményezések többségével – nem 

adományokból, segélyekből élnek. Fő bevételi forrásuk a termékek és szolgáltatások 



értékesítéséből származik, és nyereségük felosztható a tulajdonosok-befektetők között. Akik 

persze – már ahol ez bevett gyakorlat, mint például az USA-ban vagy Nagy-Britanniában – 

a megtermelt haszon egy részét jellemzően visszaforgatják újabb „küldetéses” vállalkozások 

finanszírozásába. A világban már szép számmal léteznek olyan befektetési alapok, amelyek 

kifejezetten az ilyen vállalkozások elindításához, felpörgetéséhez gyűjtenek forrásokat. De 

ilyen például az első magyarországi fecske, a Portus Buda Group PBG FMC társadalmi 

hasznosságú befektetési alapja is. 

Van még egy, szintén nem elhanyagolható összetevője ennek a befektetési formának. A jó 

érzésű vállalkozók, különösen a már befutottak, életük egy szakaszában eljutnak oda, hogy 

szeretnének nyomot hagyni a világban, illetve visszaadni valamit annak a közegnek, 

országnak, amelyben sikeresen kiemelkedtek. Az USA-ban, illetve Nyugat-Európában egy 

ideje megfigyelhető, hogy a tehetősebb magánszemélyek portfólióinak összeállításakor 

a vagyonkezelők ügyelnek arra, hogy az ilyen, szerényebb megtérüléssel kecsegtető, de 

társadalmilag fontos befektetések is képviseltetve legyenek. S bár ezek aránya még 

a tengerentúlon sem éri el a vagyonkezelt portfólió 1 százalékát, így is dollármilliárdok 

forognak ebben az üzletágban. 

De nem csak a közép- vagy idősebb generációhoz tartozók körében kezd tudatosulni, hogy 

létezik a vállalkozásoknak egy ilyen speciális formája. Kutatások sora igazolta, hogy az Y 

generáció, a fiatalabbak karrierterveiben sokszor már nem a brand az elsődleges szempont, és 

rövidebb-hosszabb ideig szívesen szegődnek egy jó ügyön dolgozó társaság szolgálatába, még 

ha magasabb fizetéssel járó állásban is elhelyezkedhetnének. 

 
forrás: hvg.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

EGY PERCCEL TOVÁBB - FELOLVASÓSZÍNHÁZ A NEM ADOM FEL 

KÁVÉZÓBAN 
 

Tallér Edina: Egy perccel tovább című előadása 2016. szeptember 5-én 19.30-tól lesz 

látható a Nem Adom Fel Kávézóban. 

  

„Ebből a helyzetből nem lehet kilépni. A dolgok meg fognak történni. Nem tehetünk ellenük 

semmit. Nem léphetsz meg csak úgy, vagy nem bújhatsz el. Át kell élni! A végén úgyis minden 

jóra fordul.” 

 

 
 

Az előadás a párkapcsolat nehézségeiről, a párválasztás felelősségéről, az együttlét örömeiről-

bánatairól szól. Mit rontunk el egy társkapcsolatban? Sokszor miért nem működik? Miért 

hozzuk jelenbe a múlt hibáit? Többek közt ezekre a kérdésekre keres választ a darab. Se vele, 

se nélküle... Sokunknak ismerős lehet. A darab (amit a szerző lélekjáték műfajként jelöl meg) 

egy kis-nagylányról szól, aki kínlódik az érzéseivel, félelmeivel, gyerekkorával. Majd 

megjelenik a férfi, aki egy személyben mindenki. Mostoha, édesapa és szerelmes férfi. 

Megment vagy rabul ejt? Szeret, nem szeret, szeret, nem szeret... 

  

A felolvasóest körülbelül egy óra hosszú, az előadás után – igény szerint – lehetőség van 

beszélgetni a témáról a szereplőkkel, az alkotókkal. Az est helyszíne a Nem Adom Fel Café & 

Bar, Budapest első fogyatékossággal élő emberek által alapított kávézója, ahol maguk a 

fogyatékossággal élő és megváltozott munkaképességű emberek készítik és szolgálják fel az 

ételeket és italokat, illetve közreműködnek a programok szervezésében és lebonyolításában.  

 

 

 

 



 
 

1 PERCCEL TOVÁBB... 
Játék a szerelemmel egy felvonásban 

  

Tallér Edina lélekjátékát felolvassa és eljátssza:  

Mester Szilvia és Köleséri Sándor 

Rendező: Koleszár Bazil Péter 

Akusztikus gitáron közreműködik: Takács Attila 

  

Jegyek a helyszínen, az előadás előtt kaphatóak, így a szervezők javasolják, hogy a vendégek 

korábban érkezzenek. 

16 éven felülieknek! 

  

A Nem Adom Fel Alapítvány eseménye a Nem Adom Fel Cafe & Bar-ban. 

2016. szeptember 5., (hétfő) 19.30 

Nem Adom Fel Café & Bar 
Budapest VIII., Magdolna u. 1.  

Jegyár: 1. 500,- Ft (500 lefogyasztható) 

 
forrás: szinhaz.hu 

 

 

 

 

 

 

 



A magyarok többsége támogatja a budapesti paralimpiát 
 

Erőforrásként kell tekinteni Magyarországnak a fogyatékos emberekre, és ki kell 

használni a bennük rejlő lehetőségeket – többek között ezt hangsúlyozták a felszólalók 

az Esély és akarat - A parasport kitörési lehetőségei – című Századvég által szervezett 

budapesti konferencián. A megkérdezettek túlnyomó többsége támogatja, hogy 

Magyarország rendezzen paralimpiai játékokat. 
 

Minden eszközzel támogatnia kell a kormánynak azokat a kezdeményezéseket, amik a 

fogyatékkal élő emberek társadalmi integrációját segítik elő – mondta Czibere Károly. A 

szociális ügyekért és társadalmi felzárkózásért felelős államtitkár szerint 

a sport képes a teljes élet lehetőségét biztosítani 

a fogyatékos embereknek. Meg kellene haladnia a társadalomban azt a képzetet, hogy a 

fogyatékossághoz a hiányt társítjuk, ehelyett erőforrásként kellene tekinteni ezekre az 

emberekre.  

 

 
 

Czibere Károly szerint nincsen külön fogyatékos társadalom 

Forrás: Árvai Károly/kormany.hu 

 

Lehetőségek 

 

Ezt csak akkor érhető el, ha minden embernek van olyan élménye, hogy mit jelent a 

fogyatékos ember közelsége – mondta a politikus. A társadalom életszemlélete sokkal 

egészségesebb lenne, ha mindenkinek lenne ilyen élménye. A parasportolók sikerei 

megadhatják mindenkinek ezt az élményt – tette hozzá. A fogyatékosok emberek ügye 

nemcsak a szociális területeket érintik a kormányzatban, hanem majdnem az összes 

kormányzati területet. 



Sok olyan kérdésben tudunk áttörést elérni a fogyatékosügyi tárcaközi bizottság munkájával, 

ami sokakat bosszantottak korábban. Az államtitkár szerint olyan fejlesztéseket kell indítani, 

amelyeket széles konszenzus övez. Így többek között a parasportolók a korábbiakhoz képest 

sokkal több lehetőséget kapnak. 

 

Többletforrásokat kapnak majd a fogyatékosok számára bentlakásos intézményeket 

üzemeltető civil szervezetek is – mondta Czibere Károly. Valljuk, hogy egyetlen közös 

társadalom van Magyarországon,így nincsen nem fogyatékos és fogyatékos társadalom. Egyre 

több lehetőséget kell adni az integrált sportolásra, mivel mi egy csapatban játszunk – mondta 

az államtitkár. 

 

Kétharmad fölött 

A paralimpiába való befektetés a szociális érzékenység és a városi infrastruktúra fejlesztése 

révén járulhat hozzá a gazdasági életminőség javulásához – erről már György László, a 

Századvég Gazdaságkutató munkatársa beszélt. A szakember példaként említette, hogy minél 

többet költ az állam akadálymentesítésre, annak arányában nőnek a turisztikai bevételek. 

Londonban a paralimpia idejére például a buszmegállók 67 százalékát akadálymentesítették. 

 

 
43 parasportoló képviseli a magyar színeket Rióban 

Forrás: AFP/Jewel Samad 

 

A magyar társadalom többsége közepesen elégedett saját lakókörnyezetének az 

akadálymentesítésével, de a további beruházások szerintük javítanák a lakókörnyezet 

életminőségét. Az emberek többsége követi a paralimpiai versenyeket, és több mint75 

százalék támogatja, hogy Budapest 2024-ben paralimpiai játékokat rendezzen –ismertette a 

Századvég kutatási eredményeit György László. 

Saját hátrányukat győzték le 

43 parasportoló vívta ki a jogot, hogy Rióban képviselje Magyarországot, és bizonyítsa be, 

hogy a magyar parasportban mennyi erő, és lehetőség van – mondta Szabó László. A Magyar 



Paralimpiai Bizottság elnöke szerint a parasportolókban rejlő lehetőségeket arra kell 

felhasználni, hogy egy szolidárisabb Magyarország jöjjön létre. Bizonyítani kell, hogy az a 

közel 700 ezer fogyatékos, aki közöttünk él, azok erőforrást jelentenek, és előrébb vihetik a 

magyar nemzetet – tette hozzá. 

 

 
Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke szerint a parasportolók segíthetnek egy 

szolidárisabb Magyarország létrejöttében 

Forrás: MTI/Bruzák Noémi 

 

Barthel-Ruzsa Zsolt, a Századvég Alapítvány vezetője arról beszélt, hogy korábban is olyan 

értékek mellett álltak ki, amik az egész ország számára fontosak. Most egy kiemelt 

jelentőségű ügy mellett köteleződnek el. Példaként kell mindenki számára állítani a 

parasportolókat, akik saját hátrányukat győzték le – mondta Barthel-Ruzsa Zsolt. Minden 

eszközzel hozzá fog járulni a Századvég, hogy minél gyorsabb megtörténjen a fogyatékos 

emberek minél tejesebb társadalmi integrációja. 

Egyre több fogyatékos dolgozik 

Orbán Balázs, a Századvég Alapítvány kutatási igazgatója szerint a 2024-es budapesti olimpia 

és paralimpia megrendezése olyan nemzetstratégiai döntés és egyben jövőbeni befektetés 

lenne, amelynek pozitív hatásai most még nem is látszanak. 

Szekeres Pál paralimpiai bajnok, olimpiai bronzérmes vívó, sportvezető azt hangsúlyozta, 

hogy elképesztő változásokat tapasztalt a korábban olimpiát rendező városokban, amelyek 

nemcsak szebbek, látványosabbak, hanem jelentősen akadálymentesebbek is lettek, mint 

előtte. Megemlítette azt is, hogy a magyarországifogyatékos emberek foglalkoztatottsága a 

korábbi 10 százalékról 24 százalékra emelkedett,de mivel így is rengeteg a betöltetlen állás, 

arra kérte a cégvezetőket, ne rehabilitációs hozzájárulást fizessenek, hanem inkább sorstársait 

alkalmazzák. 



A konferencia végén bemutatták a magyar paralimpiai csapat riói forma- és sportruházatát. A 

versenyzők szerint előnyös, hogy a tervezéskor különböző specialitásokat - például művégtag, 

tolószék - is figyelembe vettek. 

 
forrás: origo.hu 

 

 

 

A világ egyik legjobb játszóterét adták át Nyíregyházán 
 

 

Jó, oké hatásvadász a cím, de ha jobban belegondoltok, teljesen megfelel a valóságnak. 

Egy játszótér ugyanis elég sok minden miatt lehet a legjobb a világon.  

 

Kő Boldizsár játszóterei például azért, mert sehol máshol, senki más nem alkot olyan szép 

tárgyakat, mint ő,  amik egyszerre szobrok, játékok és mesék. Vagy ott a bécsiek Duna-

parti vízi parkja, amely szintén beférne a legjobbak közé, hiszen mennyire jó már egy 

fővárosban játszóterezni úgy, hogy közben egy folyóban pancsolsz. 

 

 
Az ember, aki a legjobb játszótereket tervezi 

Ön is arra vágyott, hogy szobrokra másszon? Kő Boldizsár igen, ezért lettek ilyenek a 

játszóterei.Tovább 

 

Ha viszont ezekre a képekre nézünk akkor elsőre talán csak annyi jut eszünkbe, hogy klassz, 

klassz, szép újak az eszközök, rendezett a környezet, minden oké. Na de hogy ez lenne a világ 

egyik legjobbja? 

 

 

 

 

http://dex.hu/x.php?id=index_urbanista_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Furbanista%2F2014%2F11%2F02%2Faz_ember_aki_a_legjobb_jatszotereket_tervezi%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_urbanista_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2F24ora%2F%3Fs%3D%26cimke%3Dk%25C5%2591_boldizs%25C3%25A1r
http://dex.hu/x.php?id=index_urbanista_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Furbanista%2F2011%2F04%2F29%2Fepuljon_vizi_jatszoter_a_margitszigeten_vagy_mondjuk_a_hajogyarin%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_urbanista_cikklink&url=http://index.hu/urbanista/2014/11/02/az_ember_aki_a_legjobb_jatszotereket_tervezi/
http://dex.hu/x.php?id=index_urbanista_cikklink&url=http://index.hu/urbanista/2014/11/02/az_ember_aki_a_legjobb_jatszotereket_tervezi/
http://dex.hu/x.php?id=index_urbanista_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Furbanista%2F2014%2F11%2F02%2Faz_ember_aki_a_legjobb_jatszotereket_tervezi%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_urbanista_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Furbanista%2F2014%2F11%2F02%2Faz_ember_aki_a_legjobb_jatszotereket_tervezi%2F


 
 

Galéria: Akadálymentes játszótér Nyíregyházán (10 kép)Fotó: Pták István 

 

Emlékeztek a MagikMe néven futó magyar találmányra? Egy budapesti anyukának elege lett 

abból, hogy nem tud a három gyerekével játszóterezni, csak azért mert az egyikük, Jancsi 

súlyosan mozgáskorlátozott. Egy átlagos pesti játszótéren ugyanis nem nagyon van olyan 

játék, amelyen ott lehet hagyni egy Jancsihoz hasonló gyerkőcöt, hogy maga játsszon 

vele. Igazából egy nem átlagoson és egy nem pestin sem. Szóval leült pár barátjával és addig 

ötleteltek, míg meg nem találták a megoldást.  

 

Ez lett a MagikMe, mely nem egyszerűen egy sérült gyerekeknek készült játék, hanem egy 

olyan, amivel mindenki egyformán tud játszani. 

Ha valaki nem tud róla, hogy ez egy speciális játék, akkor talán fel sem tűnik neki. 

Az első elemére, (az eredetileg Labyrinth névre keresztelt) Pillangóra tavaly tavasszal 16 nap 

alattösszegyűlt a pénz az Indigogón. Sőt, ősszel már fel is állították az első működő példányt 

Zuglóban. Majd továbbiakat Zalaegerszegtől Kisvárdáig. 

 

A történet azonban szerencsére itt nem ért véget. 

Néhány napja átadták Nyíregyházán az első olyan teljes játszóteret, ahol a fogyatékos és ép 

gyerekek együtt játszhatnak. Itt mutatkozik be először a Bucka, amely egy különleges 

homokozó: mellé lehet gurulni kerekesszékkel és van rajta egy különleges kiképzésű ülőhely 

is sérült gyerekeknek. Az egészségesek pedig egyszerűen nekidőlhetnek és indulhat a közös 

homokozás. 

 

A MagikMe eszközei mellett számos más izgalmas játék, például egy akadálymentesített 

játszóvár és egy kerekesszékkel használható hinta is van a parkban. A játszóteret a 

helyi Rotary Club állíttatta a nyíregyházi Szabadság téren, épp Bán Ferenc legendás 

művelődési háza mellett, mely magában is olyan mintha egy különleges játszótéri eszköz 

lenne. 

Maguk a fogyatékkal élő gyerekek is hozzájárultak a játszótér szépítéséhez: 54 festményük 

díszíti a játszótér kerítéseket. 

De persze a lényeg nem az, hogy épült egy játszótér a fogyatékos gyerekeknek. Ez nem nekik 

épült, hanem mindenkinek. Attól, hogy egy középületen rámpa van, még simán be is lehet 

http://dex.hu/x.php?id=index_urbanista_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Furbanista%2F2015%2F04%2F22%2Fmozgasserult_jatszoter_jatek_magikme%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_urbanista_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Furbanista%2F2015%2F05%2F07%2Fmagikme_mozgasserult_gyerekek_jatek_jatszoter%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_urbanista_cikklink&url=http%3A%2F%2Findex.hu%2Furbanista%2F2015%2F10%2F08%2Ffogyatekos_es_ep_gyerekek_egyutt_jatszhatnak_egy_most_atadott_jatekeszkozzel%2F
http://dex.hu/x.php?id=index_urbanista_cikklink&url=http%3A%2F%2Fmagikme.blog.hu%2F2016%2F05%2F09%2Fpillangorajzas_a_buckan_innen
http://dex.hu/x.php?id=index_urbanista_cikklink&url=http%3A%2F%2Fwww.magikme.net%2F%23!termekeink-bucka%2Fvpaw6
http://dex.hu/x.php?id=index_urbanista_cikklink&url=http%3A%2F%2Fepiteszforum.hu%2Fmegujult-ban-ferenc-legendas-nyiregyhazi-muvelodesi-haza
http://dex.hu/x.php?id=index_urbanista_cikklink&url=http%3A%2F%2Fepiteszforum.hu%2Fmegujult-ban-ferenc-legendas-nyiregyhazi-muvelodesi-haza


sétálni abba. Ennek a játszótérnek pont az a lényege, hogy nem egy újabb zárt közösséget akar 

létrehozni a fogyatékkal élő gyerekeknek, hanem már a legkisebbeknél szeretné eloszlatni az 

idegenkedést, távolságtartást. Jó játékot! 

 

 
 

 
 

 
 
forrás: index.hu 

 

 

 



Egy magyar írónő rászoruló családnak ajándékozza az autóját 
 

László Erika írónő közleményt tett közzé a Facebook oldalán, amely szerint egy 

rászoruló családnak ajándékozza az autóját karácsonykor. 
 

Elajándékozom a kitűnő állapotban lévő, 10 éves, 51 ezer km-t futott, ötajtós, gránátnarancs 

színű Suzukimat kizárólag rászoruló, budapesti, nem értelmi fogyatékos, jól tanuló, tehetséges 

mozgássérült gyerek iskolába történő szállítása céljából, legkésőbb karácsonyi átadással" - 

írta az írónő László Erika a Facebook oldalán. 

A felajánlásra rengeteg hozzászólás érkezett, így László Erika újabb közleményben 

pontosította a feltételeit. 

"Kedves jó barátaim, jó ismerőseim, jó szándékú ismeretlen facebookozók! Köszönöm a 

rengeteg megosztást, a sok-sok kedves hozzászólást. Meg vagyok rendülve ekkora 

érdeklődéstől, álmomban nem számítottam rá, hogy ennyi emberrel tudnék jót tenni. Sajnos 

azonban csak 1 (egyetlen egy) elajándékozásra váró autóm van, ezért eleve próbáltam 

szűkíteni a kört, hogy ne bolonduljak bele az eddigi közel 15 ezer megosztásba - jelenleg több 

száz privát levéllel küszködöm." 

 

"Még egyszer megismétlem, kinek is szeretném odaadni az én szépséges és remek állapotban 

lévő Suzukimat. Elnézést kérek azoktól, akiknek értelmi, hallás-, látás- és egyéb sérült 

gyermekük van, és nem Budapesten laknak. Ők sajnos nem számíthatnak rám. A 

gyermektelen szinglik sem és azok sem, akik szeretnék megvásárolni az autót. (Több ilyen 

ajánlatot is kaptam.) Kérlek, értsétek meg, ha csak úgy, tehát: 

- Budapesti családot keresek (mivel szeretnék ellátogatni hozzájuk, mielőtt megírjuk az 

ajándékozási szerződést – vidéki utakat nem tudok vállalni), olyat, amelyiknek 

a mozgássérültkislánya vagy kisfia 7-16 év közötti életkorú, tehetséges, és jól teljesít az 

iskolában. 

 
forrás: origo.hu 

 

 

 

Erről tudnod kell, ha jársz piacra! Ha ma itt vásárolsz, jó helyre kerül a pénzed 
 

Ma tartják a piacok napját az Erzsébet téren. 

 

Újragondolt antik, kézműves, retró és dizájn termékek, valamint bolhapiac is várja az 

érdeklődőket vasárnap a budapesti Erzsébet téren a Piacok napja rendezvényen, amely a Nem 

Adom Fel Alapítvány szervezésében a fogyatékos emberek társadalmi integrációját 

támogatja. 

 

A rendezvény egyben jótékonysági esemény is, a befolyt összeget a Nem Adom Fel 

Alapítvány a fogyatékos emberek közreműködésével működtetett, integrált kávézó és 

közösségi tér melegkonyhai szolgáltatásának kialakítására fordítja - közölték a szervezők az 

MTI-vel. 

Nagyszabású piaci forgatag 

A budapesti Erzsébet téren bemutatkozik több már jól működő, de tematikájában markánsan 

elkülönülő budapesti piac: a Divat Placc by Night magyar tervezők munkáival, az Antik Placc 

régi, felújított és átalakított tárgyakkal, míg a Nagy Budapesti Kultúrzsibi bolhapiaccal várja 

az érdeklődőket. Emellett a Segítő Vásár program keretében a fogyatékossággal élő emberek 

https://bookline.hu/szerzo/laszlo-erika/81309
https://www.facebook.com/laszlo.erika.71


által készített kézműves és dizájntermékeket kínáló civil szervezetek is jelen lesznek az 

eseményen, köztük az EB OVO Egyesület is. 

 

 
 

A rendezvényt, számos ismert belvárosi piac - mint például a Divat Placc, az Antik Placc, az 

Ékszer Design Land, a Nagy Budapesti KultúrZsibi és a Segítő Vásár - közreműködésével 

szervezi az alapítvány. Az eseményt utcazene is kíséri, melyet az alapítvány biztosít integrált 

zenekarával, a Nemadomfel Együttessel. 

Mint írják, a Piacok napja esemény része a korábban indult Kezdjetek szeretni elnevezésű 

programnak, amelynek alapvető célja, hogy elinduljon egy olyan társadalmi 

szemléletformálás, amely előterébe helyezi az emberi kapcsolatok minden fronton történő 

megerősítését. 

 
forrás: femina.hu 

 

 

 

Országszerte újítottak fel iskolákat 
 

Szeptemberre iskolákat, óvodákat, bölcsődéket újítottak fel országszerte. A 

tanévkezdésre Ecseren és Budaörsön új iskolaépületet emeltek, Békéscsabán új 

tantermeket és műfüves labdarúgópályát alakítottak ki, Gyulán bővítettek egy óvodát, 

Veszprémben pedig megújult egy középiskolai tornacsarnok. 
 

 

Pest megyében a meglévő iskolák egy részének kisebb felújítása mellett új oktatási épületeket 

hoztak létre, egyebek mellett Ecseren és Budaörsön. 

 

Ecseren a Laky Ilonka általános iskola három tanteremmel és egy csoportszobával bővült. Az 

új, csaknem 400 négyzetméteres ingatlanrész a két, korábban épült szárnyat köti össze - 



tájékoztatott Gál Zsolt polgármester. A berendezéssel együtt mintegy 150 millió forint állami 

forrásból finanszírozott beruházásra a gyermeklétszám emelkedése miatt volt szükség. 

 

Budaörsön a Bleyer Jakab német nemzetiségi általános iskola gyógypedagógiai tagozata 

költözhet új épületbe - közölte Nagy Ildikó Emese városházi szóvivő. Az 500 

négyzetméternyi hasznos alapterületű, teljesen akadálymentesített földszintes épület 

kivitelezése 320 millió, berendezése 25 millió forintba került, a teljes költséget az 

önkormányzat állta. A négy tantermet, könyvtárat, számítógépes és technikatermet, 

foglalkoztatót, konyhát, sportegységet is magába foglaló iskolában negyven, értelmileg 

enyhén sérült, illetve középsúlyos értelmi fogyatékos fiatal kezdheti meg az új tanévet. 

 

Nyíregyházán a nyári szünet ideje alatt harminc önkormányzati fenntartású óvodában, 

iskolában, kollégiumban, bölcsődében zajlottak felújítási munkák. A www.nyiregyhaza.hu 

oldalon közölt információk szerint a helyhatóság saját forrásból 186 millió forintot fordított az 

épületek rekonstrukciójára: elvégezték a vizesblokkok, a külső homlokzatok felújítását, 

megszüntették a beázásokat, kicserélték a tetőtér héjazatát, a nyílászárókat. Jövőre 700 millió 

forintos pályázati forrásból hat óvoda teljes körű megújítását tervezi a nyíregyházi 

önkormányzat. 

 

Veszprémben mintegy 90 millió forintot költöttek oktatási intézmények korszerűsítésére, 

kisebb felújításokra - mondta Némedi Lajos alpolgármester. Tízmillió forintból újul meg a 

Vetési Albert Gimnázium tornacsarnoka. A beruházás pályázati forrásból valósul meg, 30 

százalékos önrész mellett. A fejlesztés nyomán több ezer diák és felnőtt sportolhat a 

korábbiaknál kedvezőbb feltételek között. A város két általános iskolájában homlokzati 

nyílászárókat cserélnek, 28 millió forint értékben. A falvizesedés okozta károk felszámolására 

két iskolában költenek, összesen ötvenmillió forintot, vakolatcserére pedig egy intézményben 

hárommillió forintot szánnak. A középiskolai kollégiumban és egy általános iskolában 

vizesblokkot újítanak fel, 11 millió forint értékben. 

Békéscsabán több oktatási intézményt is felújítottak a nyári szünetben - számolt be Harangi 

Zsuzsa sajtóreferens. A Lencsési Általános Iskola területén 20-szor 40 méteres műfüves 

labdarúgópályát alakítottak ki, amelyhez hárommillió forintos önrész mellett a Magyar 

Labdarúgó Szövetség biztosított nyolcmillió forintos forrást. A Trefort utcai kollégium az új 

tanévben induló középfokú rendészeti képzés tanulóinak szállásaként szolgál majd, itt az 

egyik épületszárny két szintjét újították fel 44 millió forintos belügyminisztériumi forrásból. 

További két általános iskolában nyolcmillió forintnyi önkormányzati forrásból újították meg a 

tornatermet kiszolgáló vizesblokkokat, valamint alakítottak ki három új tantermet. 

Békésen húszmillió forintnyi önkormányzati forrásból alakították át egy volt bölcsőde 

épületét három osztályteremmé és egy tornateremmé. A fejlesztést az indokolta, hogy a 

2016/2017-es tanévben a tervezett osztálylétszámokon felül a magas jelentkezések miatt 

szükségessé vált további három alsó tagozatos osztály beindítása - mondta Kissné Ilyés Mária 

sajtóreferens. 

Gyomaendrődön az önkormányzat minden évben tízmillió forintot szán az oktatási 

intézmények nyári felújítására. Idén világítást, homlokzatot korszerűsítettek, tetőszerkezetet 

javítottak, nyílászárókat cseréltek ki. 



Gyulán egy óvoda felújítása és bővítése zajlott a nyári szünetben. A munkálatokra 

harmincmillió forintot pályázati forrás volt, amelyet tizenötmillió forint önerővel egészítettek 

ki - mondta Görgényi Ernő polgármester. 

Békés megye több településén, így Sarkadon, Kondoroson és Mezőberényben jelenleg 

pályáznak iskolafelújítási forrásra az uniós Terület- és Településfejlesztési Operatív Program 

keretében. 

Vas megyében harminc állami fenntartású köznevelési intézményben voltak korszerűsítési és 

karbantartási munkák a nyáron, erre 24 millió forintot fordítottak - mondta Fodor István, a 

Klebelsberg Intézményfenntartó Központ szombathelyi tankerületének igazgatója. Felsorolása 

szerint Vasszécsenyben az Ambrózi-Migazzi István Általános Iskolában a vizesblokkokat 

korszerűsítették, világítótesteket cseréltek és megjavították a tetőt, a szombathelyi Micimackó 

Óvodában felújítottak egy vizesblokkot és kicseréltek egy uszodai berendezést, a rumi Rum-

Kastély Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Óvoda, Általános Iskola, 

Speciális Szakiskola és Kollégiumban hálószobák és tantermek parkettáját újították meg. A 

Vasvári Zenei Alapfokú Művészeti Iskolában öt tanterem padozatát cserélték ki, a Kardos 

László Általános Iskola alsóújlaki tagintézményében a tornaszobát újították fel. Szombathely 

önkormányzatának felújítási alapjából a helyi Művészeti Szakközépiskola épületének 

felújítására 3,5 millió forintot költöttek az Aranyhíd oktatási és nevelési központnak pedig 

egy uszodai páramentesítő készüléket vásároltak 1,5 milllió forint értékben. 

forrás: napi.hu 

 

Govindo – Teréz anya ajándéka egy olasz családnak 

Marina Ricci újságíró, korábban a Tg5 olasz televíziós csatorna vatikánszakértőjeként 

is dolgozott. Idén júliusban megírta családja különleges történetét: 1996-ben ellátogatott 

Kalkuttába Teréz anyához és egy súlyosan fogyatékos kisfiúval tért haza, akit örökbe 

fogadott négy gyermeke mellé. 

 



1996 novemberében kezdődött a történet, amely megváltoztatta Marina életét: kegyelemmel 

árasztotta el családját, gyermekeit. 1996-ban Marina Riccit Kalkuttába küldték, hogy a 

súlyosan beteg Teréz anya közelében legyen, tudósítson állapotáról. Az újságírónő nem örült 

a kiküldetésnek: „Tudom, mindig kilógtam az újságírók körül. Inkább voltam háziasszony, 

mint kiküldött tudósító, ezer dolog miatt aggódtam: mi van otthon, mi van a gyerekekkel, 

hogy boldogulnak nélkülem. Aggódtam, mi lesz a szintén újságíró férjemmel, akit nagyon 

nehéz helyzetbe hozok ezzel.” 

 

Indiában Frederick nővér segítségével sikerült engedélyt szereznie ahhoz, hogy stábjával 

együtt ellátogasson a Szeretet Misszionáriusai két otthonába: a haldoklókhoz és a 

gyermekekhez. A Shisu Bhavanban található árvaház ellentétes érzelmeket váltott ki 

Marinából, köztük félelmet, szomorúságot, ösztönös elutasítást. Amikor tekintete először 

találkozott a kis Govindo tekintetével, még nem tudta, hogy ez a pillanat örökre 

megváltoztatja majd az életét: „Teljes tudatlanságban léptem át Shisu Bhavan küszöbét. 

Semmire nem gondoltam, amikor mentem fel a lépcsőn a szoba felé, ahol Teréz anya 

fogyatékos gyermekei élnek, esznek, alszanak. Azt sem tudtam, hogy utazásom éppen abban a 

szobában kezdődik el majd igazán. (…) Cipőmet az ajtó előtt hagyva, mezítláb léptem át a 

gyermeki fájdalom szobájának küszöbét. Ez a hely tele volt szeretettel és elkeseredéssel, 

szörnyűséggel és gyengédséggel. Félhomály volt, a szoba tele volt fa- és vasrácsos 

ágyacskákkal. Jobbra a padlón egy parányi gyermek feküdt. Kezei és lábai egymásba 

gabalyodtak, szinte magzati pózban pihent, mereven, mintha valami görcs örökre ebbe a 

pózba szögezte volna. A hátán feküdt és amikor meglátott, megpróbálta felemelni a fejét, de 

nem sikerült neki. Olyan volt, mintha oda akarna jönni hozzám, vagy azt kérné tőlem, hogy 

hajoljak fölé és vegyem a karomba. Bénultan álltam. Nem tudtam válaszolni a hívására ennek 

a kis, keresztre feszített testnek, amely első látásra félelemmel töltött el és viszolygást keltett 

bennem.” 

A Shishu Bhavan-i ház udvarában Marina elkeseredett sírásra fakadt. A nővérek mosolyogtak 

és arra buzdították, fogadjon örökbe egy gyermeket. Felhívta a férjét, mesélt neki, 

megosztotta vele érzéseit: „Tégy úgy, ahogy érzed. Részemről rendben” – hangzott Tommaso 

szeretettel és bizalommal teli válasza.  

 
 

 



Elment az örökbe fogadásokért felelős Marjorie nővérhez, abban a meggyőződésben, hogy 

csodálatra méltó módon viselkedik azzal, hogy készségesnek mutatkozik az örökbe fogadásra, 

ehelyett azonban más történt „Marjorie nővér rám szegezte a tekintetét. »Az Úr valami többet 

kér Öntől. Vigyen el egyet azok közül, akiket senki nem akar. Vigyen el egy sérült gyermeket.« 

Azonnal egyértelmű választ adtam: »Sajnálom, de nem lehetséges. Dolgozom, már van négy 

gyermekem, hogyan tudnék gondoskodni egy sérült kisgyermekről? – és kicsúszott a számon 

még egy mondat. – »Nézze, nem lehet. Ez nem nekem való, pedig megtenném, láttam is egy 

kisfiút…« (…) »Jöjjön, mutassa meg« – szólt ellentmondást nem tűrő hangon a nővér. (…) 

Marjorie megfogta és a karomba tette. (…) Öt másodperc múlva odaadtam a gyereket az 

egyik nővérnek és gyorsan elmenekültem.” 

 

„Annak ellenére, hogy elmenekültem, féltem Govindo degeneratív betegségétől – nem tudott 

járni, csont és bőr volt –, mégis erős vonzást éreztem feléje: megmagyarázhatatlan, de mély 

érzés volt. (…) Emlékszem, rácsodálkoztam, hogy a többi kicsi arc nem rendített meg 

különösképpen. Meghatottak, de az egyikük sem babonázott meg. Csak ő, aki nem sírt, nem 

kapaszkodott bele a ruhámba, csak ő volt képes rejtélyes módon magához láncolni.” 

 

Marina Kalkuttában ismét elkezdett beszélgetni Istennel, erőteljes módon érezte a jelenlétét: 

felkavarták az érzései, sírt. Új, különleges barátnője, Frederick nővér hatására hosszú évek 

után ismét elment gyónni és áldozni.  

 

Amikor visszament Rómába, a rokonok és barátok számos, jogosnak mondható érvet hoztak 

fel egy súlyosan beteg gyermek örökbefogadása ellen, Marina és Tommaso – négy 

gyermekükkel egyetértésben – mégis úgy döntöttek, hogy örökbe fogadják Govindót. 

 

„Rosszul érintett, amikor sorolták, miféle katasztrófák történhetnek az életemben és a 

családom életében. Értettem én, hogy akik szeretnek, ésszerű és érthető módon arra akarnak 

rávenni, hogy gondolkozzak még rajta, változtassam meg az elhatározásomat. (…) 

Elsősorban nem is Govindo számára volt ez nagy lehetőség, hanem a számomra. Lehetőség 

arra, hogy kitágítsam a szívemet és szavak nélkül is el tudjam mondani a gyermekeimnek, 

hogy minden gyengeségünk, hibánk, ügyetlenségünk ellenére mindannyian képesek vagyunk 

arra, hogy nagyobb legyen a szívünk. Talán felnőttként emlékeznek majd erre. Frederick 

nővér azt mondta nekem: „Ha Isten kér tőlünk valamit, meg kell adnia az erőt is ahhoz, hogy 

megtegyük.” Ismételgettem magamban a szavait és úgy éreztem, tartozásom van a kisfiú felé. 

Tartozom neki, mert ismét tudok imádkozni. Tartozom neki, mert a férjemmel jobban szerettük 

egymást, mint valaha, és másként is, mint régen.” 

 

Marina Teréz anya halála után tért vissza ismét Kalkuttába és újra elment a 

gyermekotthonba: „Siettem, és amikor beléptem, a tekintetemmel már kerestem is a kisfiút a 

földön, de nem láttam sehol. Govindo a szoba másik felében volt, az ablak mellett, egy fából 

készült kisszéken. Ami ezután történt, azt a felkavarodott, erős érzelmek ködén keresztül 

láttam. Amint meglátott, izgalomba jött, mosolygott, olyan volt, mintha mondani akarna 

valamit. Az öröm megtörte arca mozdulatlanságát. A vágya megmozdította lebénult testét. 

(…) Igen, a fiam megismert engem! (…) El sem hittem, hogy mindez éppen velem történik 

meg. Nem is tudom megmagyarázni azt a hihetetlen és leírhatatlan érzést, ami elárasztja az 

embert akkor, amikor a történések felülírják az elképzeléseit, amikor a mindennapokba betör 

valami rendkívüli és legyőz minden akadályt, minden hitetlenséget. Amikor Isten olyan erővel 

jelentkezik, hogy az ember elnémul és semmi mást nem képes kimondani, csak a beleegyezés 

szavát. Igen, megértettem, hogy ez Te vagy. Igen, megértettem, hogy ezt akarod, mert olyan 

ellentmondást nem tűrő, egyértelmű, erőteljes módon mondtad, hogy nem tehettem úgy, 



mintha nem értettem, nem éreztem, nem láttam volna. Azt hiszem, ez maga a csoda. Isten 

betör az életedbe és nem ad kiutat. Ez a »hatalmas csoda«, ahogyan Frederick nővér mondta, 

amelyet az ember először nem tud másképp fogadni, mint megdöbbenéssel, és csak ezt követi 

a hála érzése.” 

 

Marina és Tommaso végül együtt mentek el Govindóért és hosszú várakozás után végre 

hazavitték. Nagy ünnepséget rendeztek az érkezésére, a repülőtéren rokonok és barátok egész 

serege várta őket. A négy gyermek izgatottan várta, hogy megismerhessék új testvérkéjüket, 

Gogót, ahogyan elnevezték maguk között. Elkezdődött kórházi kezelésekkel, hétköznapok 

sorával, vidámsággal és aggodalmakkal, imádsággal, meglepetésekkel, áldozatokkal, 

félelmekkel, ajándékokkal, kis csodákkal és nagy szeretettel teli közös életük, amely 2010. 

november 5-ig, Govindo haláláig tartott –tizennyolc évesen halt meg. 

 

Gogo értékes ajándék volt az egész család számára, ennek állít emléket Marina a nemrég 

megjelent könyvében. Törékeny, csendes, segítségre szoruló élete lehetővé tette örökbefogadó 

szüleinek és testvéreinek, hogy szoros egységben legyenek, térden állva imádkozzanak halála 

pillanatában, köszönetet mondva az Úrnak ezért a hatalmas ajándékáért. Govindo érkezése 

megmentette őket a világ keltette illúziótól, amely elhiteti az emberrel, hogy élni azt jelenti, 

szórakozni, saját magunkkal foglalkozni. Meg tudták ízlelni vele az élet igazi zamatát, 

megérezték a misztériumot, ami nem más, mint szeretni, elfogadni a másikat, érte élni – 

különösen akkor, ha beteg, gyenge –, nem félteni magunkat a megpróbáltatásoktól, hanem 

tenni másokért, odaajándékozni saját magunkat, ahogyan Kalkuttai Teréz anya tette egész 

életében. Teréz anya, aki most már Govindóval és minden mennybe ment gyermekkel együtt 

szemléli Isten arcát. Boldog Kalkuttai Teréz anya, akit az egyház szeptember 4-étől kezdve 

szentként tisztel. 

Forrás: Aleteia.org 

 
forrás: magyarkurir.hu 

 

 

 

 

Mozgássérült helyre parkolt a fekete Audival az egyik képviselő 
 

Mozgássérülteknek fenntartott helyen parkolt Gagyi Levente Vas megyei képviselő az 

Audijával – írta a nyugat.hu. A képviselő bocsánatot kért, egyhavi tiszteletdíját pedig 

felajánlotta a mozgássérültek megyei szervezetének. 
 

Lefotózta a nyugat.hu egyik olvasója, hogy valaki Csepregen egy mozgássérülteknek 

fenntartott helyre parkolt egy fekete Audival. 

A portál szerint kiderült, hogy az autóval Gagyi Levente Vas megyei képviselő, a Civil és 

Társadalmi Kapcsolatok Bizottságának elnöke és a Fidelitas hegyfalui csoportelnöke parkolt 

oda. 

 

A képviselő elismerte, hogy figyelmetlenségből jogtalanul parkolt a mozgássérült helyen, de a 

hibát azóta minden módon igyekszik javítani, például egyhavi képviselői tiszteletdíját 

felajánlotta a Vas Megyei Mozgássérültek Egyesületének. 

Gagyi Levente levelét teljes terjedelmében közölték. "Tettemért még egyszer elnézést kérek 

mindenkitől, akit megsértettem, arra törekszem, hogy a jövőben ilyen ne fordulhasson elő. 

Remélem, az én esetem arra int másokat is, hogy mindig körültekintőek legyenek" – írta a 

képviselő. 

http://www.nyugat.hu/tartalom/cikk/mozgasserult_helyen_parkolt_gagyi_levente


 

 
 

 

forrás: hvg.hu 

 

 

 

 

Virtuális futást szerveznek a borsodi sportemberek 
 

 
 

Ferge István, az egyik főszervező 

Miskolc – Magyarországon egyedülálló kezdeményes megvalósítását tűzte ki célul két 

sportember. 
 

 



Az alapítók, Gábor Bence és a Mezőcsáton, valamint Miskolcon élő Ferge István (mindketten 

többszörös maraton- és Ironman-teljesítők), egy olyan virtuális futóversenyt szerveznek, 

melynek szerves része, hogy a futás mellett karitatív tevékenységre ösztönzi a 

futótársadalmat, a támogató cégeket. 

A világon bárhol 

A virtualfutok.hu lényege: egy futóverseny-sorozatról van szó, aminek a távja egy megadott 

időn belül a világ bármely pontján teljesíthető. Ezzel a szervezők egy olyan 

versenylehetőséget biztosítanak, aminek teljesítéséhez nem kell egy konkrét helyszínen 

megjelenni, és nem kell konkrét időponthoz alkalmazkodni. Emellett ami az egyik 

legfontosabb: aki a virtualfutok.hu valamelyik futamán részt vesz, nem csak önmagért küzd. 

Minden nevező három karitatív szervezet közül választja ki azt, amelyet nevezési díja egy 

részével támogatni fogja. A nyitófutamra szeptember 16–18-án kerül sor. A szervezők 

gondoltak a kerekesszékes indulókra is. Elérték, hogy a Cofidis Magyarország 

támogatásaként az első negyven kerekesszékes versenyzőnek ne kelljen nevezési díjat 

fizetnie. A lehetőségre már a DVTK kerekesszékes kosárlabdacsapata is lecsapott, ők már 

rajta is vannak a nyitófutam rajtlistáján. 

Bogár János a fővédnök 

A fővédnök az encsi-fancsali Bogár János, Magyarország egyik legeredményesebb 

ultramaratoni futója, Spartathlon-győztes (1991), és számtalan ultramaraton verseny bajnoka. 

A nyitófutamon való részvétellel támogatható alapítványok: Magyar Bohócok a Betegekért 

Alapítvány, Szent Márton Gyermekmentő Szolgálat Közhasznú Alapítvány, Együtt a 

Leukémiás Gyermekekért Alapítvány. 

A nevezési tudnivalók 

Mi a teendője annak, aki részt szeretne venni a versenyen? 1. A www.virtualfutok.hu oldalon 

benevez egy futam választott távjára (negyed-, nyolcad-, vagy félmaraton). 2. Bármilyen 

okostelefonos futóalkalmazással rögzíti futását, majd annak linkjét feltölt 

a virtualfutok.huhonlapjára. Az eredményhirdetést követően minden teljesítő postai úton 

kapja meg befutócsomagját, ami egyedi futópólót, befutóérmet és egyéb ajándékokat 

tartalmaz. 

forrás: boon.hu 

 

 

 

 

http://virtualfutok.hu/
http://virtualfutok.hu/
http://www.virtualfutok.hu/
http://virtualfutok.hu/


Paralimpia 2016: Mindent, amit a paralimpiáról tudni kell 
 

Mit láthatunk, ha nem vesszük le szemünket Brazíliáról akkor sem, ha az 

olimpikonjaink már hazatértek? 

 

Rióban a tizenötödik paralimpia versenyei zajlanak szeptember 7. és 18. között, kicsivel 

az olimpiai játékok után. Brazília az első dél-amerikai ország, amelyik rendezőként 

lehetőséget kapott.  

A versenyeket négy különböző helyszínen – Deodoro, Maracana, Copacabana, Barra – tartják, 

sportágaktól függően. Barra ad helyet az olimpiai falunak, vagyis itt laknak majd a sportolók. 

Ezen a játékokon huszonkét sportág szerepel majd, köztük két új: kenu és triatlon. Lesz még 

íjászat, atlétika, bocsa, kerékpár, lovaglás, futball, csörgőlabda, dzsúdó, erőemelés, evezés, 

vitorlázás, lövészet, úszás, ülőröplabda, kerekesszékes kosárlabda, vívás, rögbi és tenisz. 

 

 
 

Definíciók, kategóriák, szabályok – a fair játék érdekében 

1987-ig az olimpiai karikák alkották a paralimpia logóját is, ám a Nemzetközi Olimpiai 

Bizottságnem járult hozzá a szimbólum használatához, így azt meg kellett változtatni. Ám a 

paralimpia elnevezés állítólag nem hasonló ütközések miatt alakult ki – egyszerűen 

könnyebben kiejthető, mint a paraolimpia szó. 

Kiemelkedő alakjai a sportéletnek azok a versenyzők, akik bár parasportolók, megpróbálnak 

elindulni az olimpián – olykor sikerrel. Ilyen volt például az új-zélandi Neroli Fairhall íjász, 

aki ott volt 1994-ben Los Angelesben, vagy Oscar Pistorius dél-afrikai atléta, aki a 2012-es 

nyári olimpián két számban is elindult. Érdekesség, hogy a paralimpiákon is feltűnhetnek ép 

http://www.nemzetisport.hu/rio-2016/rio-2016-nyari-olimpiai-jatekok-2397335
https://hu.wikipedia.org/w/index.php?title=Copacabana_Beach&action=edit&redlink=1
https://www.olympic.org/
https://www.olympic.org/
http://archersguide.hu/tudtad-e/az-ujzelandi-neroli-fairhall-volt-az-elso-aki-kerekesszekeskent-indult-olmipian/
http://24.hu/sport/palyan-kivul/2016/08/07/korhazi-kezelest-kapott-oscar-pistorius/


sportolók – mégpedig a látássérült futók kísérőjeként – az ő párosukat csapatnak tekintik, és 

ha nyernek, mindketten érmet kapnak. 

 
 

A 2012-es londoni paralimpia versenyzője, a brazil Terezinha Guilhermina (balra) és 

kísérője, Guilherme Soares de Santana győztesként érnek célba a 100 méteren 
 

A paralimpiai játékok során az egyenlő esélyek biztosítása érdekében a sportolókat 

kategóriákba osztják – számtalan rendellenesség szerint. Így például létezik „az izomerő 

megváltozott állapota (gerincsérültek, gyermekbénulás áldozatai), beszűkült 

mozgástartomány (amikor az ízületek nem mozognak megfelelően), amputáltak: akiknek 

legalább egy végtagjukon hiányzik a fő ízület (karon könyék fölött, vagy lábon térd fölött 

amputáltak), központi idegrendszeri sérültek, különböző hosszú lábak, látássérültek, értelmi 

fogyatékosok, kerekesszékesek, kis növésűek. Hallássérült sportolók szervezett keretek között 

nem indulnak a paralimpián – nekik külön rendezvényük van. A csörgőlabda-sportot viszont 

kimondottan a látássérülteknek találták ki – a fair küzdelem érdekében ők bekötött szemmel 

játszanak. Talán még így sem beszélhetünk teljes esélyegyenlőségről, hiszen e 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Gyermekb%C3%A9nul%C3%A1s


károsodásoknak is rengeteg fokozata létezik, és minddel más és más szinten lehet 

megközelíteni egy ép sportoló teljesítményét. 

A paralimpikonok még mindig hátrányos helyzetben vannak az épekhez képest. 

Támogatásuk, díjazásuk töredéke az épekének, ezért sokuk amatőrként versenyez. 

 

 
 

Dani Gyöngyi, Juhász Veronika és Krajnyák Zsuzsanna a 2012-es londoni paralimpián 
 

Büszkeségeink – a riói magyar paralimpiai csapat 

Asztalitenisz: Arlóy Zsófia, Berecki Dezső, Csonka András, Major Endre, Pálos Péter, 

Zborai Gyula 

Atlétika: Biacsi Ilona, Biacsi Bernadett, Csontos Piroska, Kálmán Krisztina, Keresztesi Erika 

Erőemelés: Sas Sándor, Tunkel Nándor, Mezei Katalin, Sztanó György 

Evezés: Lőrincz Krisztina 

Dzsúdó: Burányi Flóra, Szabó Nikolett 

Kajak-kenu: Varga Katalin, Váczi Anita, Rozbora András, Suba Róbert 

Kerekesszékes vívás: Dani Gyöngyi, Hajmási Éva, Krajnyák Zsuzsanna, Veres Amarilla, 

Osváth Richárd, Mató Gyula 

Kerekesszékes tenisz: Németh Roland 

Kerékpársport: Butu Arnold 

Sportlövészet: Dávid Krisztina, Gurisatti Gyula 

Úszás: Adámi Zsanett, Engelhardt Katalin, lllés Fanni, Kézdi Réka, Konkoly Zsófia, Pap 

Bianka, Ráczkó Gitta, Sors Tamás, Tóth Tamás, Vereczkei Zsolt 

Triatlon: Boronkay Péter 

 

Rio Klub a magyar sporthősökért 

 

A Rio Klub azzal a céllal jött létre, hogy azokat a feltörekvő, vagy saját sportágukban már 

bizonyított sportolóinkat támogassa elsősorban a felkészülést segítő tárgyakkal és 

http://www.rioklub.hu/


szolgáltatásokkal, akik minket képviselnek a riói olimpián és paralimpián. Ezzel 

Magyarországon egyedülálló üzleti és szakmai összefogás alakult ki.   

 

Mostantól a Riói Paralimpia végéig az NLCafén is nyomon követhetitek a versenyek 

eseményeit, a magyar csapat sikereit. Szeretnénk, ha megismernétek például Lévay 

Petratriatlonost, aki ha félig hiányzó karjával kijelez balra, megáll a forgalom. Arlóy 

Zsófiasztaliteniszezőt, aki gyerekkorában egy nyelvtankönyvvel gyakorolt apukájával, mert 

csak egy ping-pong ütőjük volt. Az atléta-ikreket, akiknek tizenkét testvérük van, egy Szeged 

környéki tanyán élnek, de nincs kontintens, ahol még nem jártak. Dani Gyöngyi vívót, aki 

öngyilkossági kísérlete után került kerekesszékbe, és ma már aranyérmes boldog 

anyuka.Tunkel Nándortörpe növésű erőemelőt, aki ha lemegy a fitneszterembe, először 

beszólásokat kap, aztán mindenkinek leesik az álla... Ők már mindannyian legyőzték a 

korlátaikat, most ellenfeleiken a sor. Gyere, drukkolj velünk! 

 
forrás: nlcafe.hu 

 

 

 

Paralimpia: Magyarország rajthoz áll 
 

1929. A New York-i „fekete csütörtök” éve, kirobban a gazdasági világválság. 

Bankcsődök, kereskedelmi zuhanás, rohamosan növekvő munkanélküliség. Az 

agrárországnak számító Magyarországon bajban a mezőgazdaság, sztrájkok zajlanak, 

népkonyhák, szegényházak működnek. Miniszterelnökünk ekkor Bethlen István, a 

magyar labdarúgócsapat 5:4-re veri Svájcot, és Simon Böskét választják az első 

Magyarország Szépének. És ez az az év is, amikor megkezdődik a hazai parasport 

története. 

 

A Mozgásjavító Általános Iskolát ekkor még „Nyomorék Gyermekek Országos Otthonának” 

nevezik. Az itt dolgozó orvosok és pedagógusok ismerik fel a sport rehabilitációs 

jelentőségét. Megalakítják a Nyomorékok Sport Egyesületét, és a diákok nemsokára már az 

épek sportversenyein is indulnak asztaliteniszben, atlétikában és fociban. 

 

 



Ám a II. világháború után az itt folyó magas szintű munkát a politikai döntések teljesen 

tönkreteszik, 

a mozgássérültek pedig afféle „nemkívánatos személlyé” válnak az állam szemében. 

1970-ben a Mozgásjavító Általános Iskola és Diákotthon tanárai és diákjai újra 

sportegyesületet alapítanak, és Halassy Olivérről, a lábszáramputált kétszeres olimpiai 

bajnokról nevezik el (HOSC). 

Az első sportágak, amivel próbálkoznak, az asztalitenisz, íjászat, sakk és ülőröplabda, később 

jön az úszás, a teke és a kispályás labdarúgás. Sorra alakulnak a vidéki sportklubok is, egyre 

több hazai versenyt tartanak. 

Külföldön először hivatalosan a svédországi Solna játékokon, majd a 23 ország részvételével 

1975-ben megrendezett franciaországi világversenyen, a Saint-Etienne-i Világjátékokon 

jelenik meg magyar mozgáskorlátozott sportoló. 8 aranyat, 7 ezüstöt és 12 bronzot nyerünk, 

és ennek elismeréseként hívnak meg minket először paralimpiára, a Torontóolimpiádra, ami 

egyébként már az ötödik a sorban. 

Fejes András atléta és Tauber Zoltán asztaliteniszező már ezt megelőzően, egyénileg, saját 

költségen kijut a világjátékokra, sőt Fejes bronzérmet nyer Heidelbergben – 

övé az első magyar paralimpiai érem – kerekesszékes kocsiversenyben. 

Tauber Zoltán 

 

videó: https://youtu.be/jt7HPOGVRPE 

 

Hatalmas jelentőségű mérföldkő: Magyarország hivatalosan is indul az 1976-os, torontói 

olimpián! A küldöttség tizenkét sportolóból és három kísérőből állt. Ám ekkor sportolói 

ésszel és szívvel felfoghatatlan dolog történik: a magyar kormány úgy dönt, hogy mivel a dél-

afrikai csapatban feketék és fehérek közösen játszanak, hazánk bojkottálja a játékokat, és a 

harmadik versenynap után hazarendelik az egész csapatot. Addigra Tauber Zoltán 

asztaliteniszező aranyérmet, Oláh József atléta pedig bronzérmet szerez, ám a rendezők az 

addigi magyar eredményeket törlik a protokollból. 

 

A botrány utóhatásaként hazánk a következő paralimpiából is kimarad, így 

sok sportoló nyolc évet elveszít a pályafutásából… 

 

Legközelebb 1984-ben, New Yorkban képviselhetik az országot, és ez is csak az utolsó 

pillanatban dől el. Ezek után szinte csoda, hogy a legsikeresebb paralimpiai szereplésünk 

következik. Hihetetlen, de ez ugyanaz az év, amikor ép sportolóink kényszerülnek 

távolmaradásra, hiszen ezúttal „Amerikát” bojkottálja a szocialista blokk. A mozgás- és 

látássérült magyar sportolókat csupán az menti meg ettől, hogy akkoriban a paralimpiát még 

az olimpia előtt tartották, és mire a politikusok meghozták döntésüket, a mi sportolóink már 

megnyerték minden idők legtöbb magyar paralimpiai érmét: 15 aranyat, 13 ezüstöt és 4 

bronzot hozunk el. 

http://www.nemzetisport.hu/sportnaptar/halassy-oliver-a-tragikus-sorsu-poloklasszis-2131417
http://www.heol.hu/heves/sport/fejes-andras-aki-hazank-elso-paralimpiai-ermet-szerezte-177015
https://www.youtube.com/watch?v=ygmp_560LkI
https://youtu.be/jt7HPOGVRPE


Országszerte egyre többen látják meg a sportban rejlő lehetőségeket, vagyis azt, hogy ezzel a 

fogyatékossággal élő emberek nemcsak dicsőséget nyerhetnek, de fizikai erőnlétet, lelki 

harmóniát is, és rehabilitációjukkal mind ők, mind a többségi társadalom csak nyerhet. 

Még világbajnokságot is rendeznek Magyarországon (pécsi ülőröplabda-vb), amitől kezdve 

lassan változni kezd a közvélekedés is: kezdik „igazi” sportolónak tekinteni az indulókat, még 

háromnapos nemzetközi konferenciát is tartanak a témában. 

 

A rendszerváltás után megalakul a Magyar Mozgáskorlátozottak Sportszövetsége (MMS), 

majd az értelmi fogyatékos, és a vak és gyengénlátó sportolók szervezete is, ám Paralimpiai 

Bizottságunk csak hét év múlva lesz. 

 

Mostantól a Riói Paralimpia végéig az NLCafén is nyomon követhetitek a versenyek 

eseményeit, a magyar csapat sikereit. Szeretnénk, ha megismernétek például Lévay 

Petratriatlonost, aki ha félig hiányzó karjával kijelez balra, megáll a forgalom. Arlóy 

Zsófiasztaliteniszezőt, aki gyerekkorában egy nyelvtankönyvvel gyakorolt apukájával, mert 

csak egy ping-pong ütőjük volt. Az atléta-ikreket, akiknek tizenkét testvérük van, egy Szeged 

környéki tanyán élnek, de nincs kontintens, ahol még nem jártak. Dani Gyöngyi vívót, aki 

öngyilkossági kísérlete után került kerekesszékbe, és ma már aranyérmes boldog 

anyuka.Tunkel Nándortörpe növésű erőemelőt, aki ha lemegy a fitneszterembe, először 

beszólásokat kap, aztán mindenkinek leesik az álla... Ők már mindannyian legyőzték a 

korlátaikat, most ellenfeleiken a sor. Gyere, drukkolj velünk! 

 
forrás: nlcafe.hu 

 

 

 

Ezért nem látja sehol a híres magyar lánc nélküli bringákat 
 

A kerékpárgyártás megreformálójaként harangozták be hat éve a lánc helyett 

kötélmeghajtással működő Stringbike-ot, amelyek azóta mégsem lepték el a 

bringautakat. A cégalapító most elmesélte, miért nem. 
 

„Magyar találmány tartja napok óta lázban a technológiai újításokra fogékony közönséget és a 

szaksajtót” – írtuk hat éve. Aki nem halott volna a találmányról, az alábbi videóban 

megtekintheti az innováció lényegét. A bringát nem lánccal hajtja a kerékpáros, csigák és 

kötelek viszik át az energiát a hajtókarokból a kerékre. 

 

videó: https://youtu.be/5gDDQU6Z5vo 

 

A történet a kilencvenes évek elején kezdődött, amikor a Budapesti Műszaki Egyetem néhány 

diákja elkezdett érdeklődni a lánc nélküli hajtás iránt, majd 2010-ben sikerült megjelenni a 

nagyközönség előtt egy olaszországi szakkiállításon. Bár az újdonság számos neves külföldi 

portál érdeklődését felkeltette, megjelent az első befektető, a PortfoLion Regionális 

Magántőke Alap is, a nagy áttörés elmaradt – írja a Napi.hu. 

http://adhat.hu/szervezet/magyar-mozgaskorlatozottak-sportszovetsege
http://www.hparalimpia.hu/
http://www.hparalimpia.hu/
http://hvg.hu/itthon/20100927_stringbike_csepel
https://youtu.be/5gDDQU6Z5vo
http://www.napi.hu/magyar_vallalatok/igy_hoditana_meg_a_vilagot_egy_magyar_ceg.619962.html


Ennek a cég üzletfejlesztője, Podonyi János szerint több oka is volt, de legfőként az, hogy 

bolti értékesítésben gondolkodtak, ami nem működött. „Aki elmegy egy kerékpárosboltba, 

annak általában konkrét elképzelései vannak, tudja milyen váltót, vázat, áttételi arányt 

szeretne. Ezt ott helyben nehéz megváltoztatni, ahogy az sem segített, hogy maguk a 

kerékpárbolt-tulajdonosok is 'furcsa állatfajként' néznek időnként a technológiára” – 

magyarázta Podonyi a lapnak. 

Másik gond az árazás volt, ugyanis az alapbicikli is ezer eurót kóstál (310 ezer forint), amihez 

még az országonkénti adók is hozzájönnek – Magyarországon például a 27 százalékos áfa. A 

dizájnmodellek pedig 3 ezer eurótól indulnak, így az átlag kerékpárosok hamar kiestek a 

potenciális vevőkörből. A magas ár oka, hogy még nem tudták elérni a megfelelő 

méretgazdaságosságot, ráadásul a gyártást sem vitték ki Ázsiába, továbbra is magyar kkv-k a 

beszállítók. 

Ebből kifolyólag tavaly mindössze száz darab kerékpárt tudtak eladni, 75-80 százalékát 

külföldön. Ezért úgy döntött a PortfoLion és a 2015 elején megjelenő új befektetők, hogy új 

irányokba is nyitni kell. Új csatornákkal egészítik ki az eddigi bolti eladásra épített 

értékesítési stratégiát, az exkluzív kategóriát megcélozva. A kommunikáció középpontjában a 

dinamikusabb, mechanikai rezgésektől mentes hajtás, az olaj- és kenőanyag-mentesség, 

illetve a kialakításnak köszönhető – mindkét kereket könnyen le lehet szerelni – könnyebb 

szállíthatóság lesz. 

 



Az exkluzivitás felé mozdulást jelzi az is, hogy a dizájn mellett a divattal is próbálkoznak: 

ismertebb divattervezők készítenének nekik egyedi megjelenésű, limitált szériájú bringákat. A 

Limited Editionból hamarosan két új modellt terveznek bemutatni, az egyiket egy 

motorsportcsapattal együttműködve, a másikat egy magyar divattervezővel közösen. Sőt, 

speciális hajtással készítettek egy kerekesszékes változatot is, amelyből egyet már el is adtak. 

Itt még a kezdeti lépéseknél tartanak, jelenleg a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek 

Országos Szövetségével (MEOSZ) tárgyalnak a stratégiai együttműködésről. 

Nemrég elindult a webes értékesítés is. A cél a tavalyi százas eladást 2-500 közé emelni, és ha 

működik az új stratégia, akkor három éven belül már 20-50 ezer darabot is elpörgethetnek. De 

mivel a célközönség továbbra is a külföld, siker esetén sem valószínű, hogy lánc nélküli 

biciklik köröznek majd a Balaton körül. 

forrás: hvg.hu 

 

Letették az esküt a paralimpikonok 

Letették az esküt a szeptember 7. és 18. közötti, Rio de Janeiró-i paralimpián versenyző 

magyar csapat tagjai a Nemzeti Színházban. 

A küldöttséget alkotók a színpadon kaptak helyet, az ünnepség kezdetén nagy ováció 

közepette emelkedtek fel a "mélyből". A Himnuszt a világhírű operaénekesnő, Miklósa Erika 

énekelte el. 

Áder János köztársasági elnök levélben köszöntötte a magyar paralimpikonokat. Azt írta: bár 

testben különbözünk, különböznek a lehetőségeink, de a lélek számára nincsenek határok. 

"Ha valamit minden sportoló megélhet, az önmaga legyőzésének élménye. Rio már várja 

önöket, kívánok sikereket, de mindenekelőtt nemes versengést!" - írta az államfő. 



Szabó Tünde sportért felelős államtitkár köszöntőjében úgy fogalmazott: ezek a sportolók úgy 

döntöttek, hogy soha nem adják fel. "Ti vagytok, akik bebizonyították, hogy a lehetetlen nem 

létezik. A paralimpiák történetében már számtalan alkalommal büszkék lehettünk a magyar 

versenyzőkre, remélem, Rióban az itt jelenlévő sportolók minden álma teljesül" - mondta, 

hangsúlyozva a felkészítő szakemberek, valamint a családtagok segítségének fontosságát is. 

Brazília magyarországi nagykövete, Valter Pecly Moreira is személyesen köszöntötte a 

csapatot, leszögezve: nincs kétsége afelől, hogy a magyar paralimpikonok hatalmas sikereket 

fognak elérni Rio de Janeiróban. "A brazilok, a riói lakosok, a kariókák nyitott szívvel és tárt 

karokkal várják a paralimpikonokat, így önöket, magyarokat is" - fogalmazott, hozzáfűzve, 

hogy az elmúlt napokban beindult a jegyvásárlás is, így remélhetőleg a hangulatra sem lesz 

panasz a versenyhelyszíneken. Kiemelte, hogy a megnyitó napja, szeptember 7. Brazília 

nemzeti ünnepe. "Kívánom, hogy 2024-ben Budapest legyen az olimpia és a paralimpia 

házigazdája!" - tette még hozzá. 

Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) elnöke köszöntötte Imre Gézát, a riói 

olimpia párbajtőrvívó ezüstérmesét, aki személyesen volt jelen az ünnepségen, és akit 

hatalmas ünneplésben részesített a közönség. "Ezek az emberek nem a feladás emberei, ők a 

hit és remény oldalán állnak - mondta a paralimpikonokról szólva Szabó László. - A remény 

visz előre, az épít közösséget, az ad erőt. Ők maguk a remény, hogy lehet ez egy jobb világ. 

Példát mutatnak mindenkinek" - jelentette ki az MPB vezetője, hozzátéve: a csapat készen áll 

a megmérettetésre, s mindenkit arra kért, szorítsanak a versenyzőknek. 

A sportolók részéről Varga Katalin kajakos és Tunkel Nándor erőemelő mondta elő az eskü 

szövegét. A versenyzők, edzők és kísérők ígéretet tettek arra, hogy sportszerűen küzdenek, 

tisztességgel képviselik a paralimpiai közösséget, segítik csapattársaikat és példamutatóan 

képviselik hazájukat, Magyarországot. 

Az ünnepségen adták át az MPB által idén alapított díjakat. A Halassy Olivér-díjat Engelhardt 

Katalin paralimpiai bajnok úszó kapta, aki hetedik paralimpiájára készül. A Paralimpiai Láng-

díjat pedig a fővárosi Mozgásjavító Általános Iskola, Szakközépiskola, Egységes 

Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény és Diákotthon érdemelte ki. 



Az ünnepségen rehabilitálták az 1976-os Torontolimpiádon érmeiktől politikai okokból 

megfosztott magyar csapat tagjait. A paraasztaliteniszező Tauber Zoltán megkapta az utólag 

mégis elismert aranyérmét, Oláh József atléta özvegye pedig átvehette a bronzérmet jelképező 

oklevelet. 

A betétprogramokkal színesített másfél órás ünnepség végén egy evangélikus lelkész áldással 

kívánt sok sikert a sportolóknak és kísérőiknek, majd levetítették A lehetetlen határán című 

filmet, amely a magyar paralimpiai mozgalom történetét mutatja be. 

A magyarok első csoportja csütörtökön indul Rióba, majd szombaton és szeptember 6-án 

követik őket a többiek. A csapat zászlaját a nyitóünnepségen a hetedik paralimpiájára készülő, 

kétszeres paralimpiai bajnok úszó, Ráczkó Gitta viszi. Szabó László tíz érmet remél a 

küldöttségtől. 

A fogyatékkal élő sportolók seregszemléjén 43 fős magyar sportolói delegáció vesz részt, 

ekkora létszámú egyéni versenyzői csapat soha nem indult még Magyarországról. 

A magyar csapat: 

asztalitenisz (6): Arlóy Zsófia, Berecki Dezső, Csonka András, Major Endre, Pálos Péter, 

Zborai Gyula 

atlétika (5): Biacsi Ilona, Biacsi Bernadett, Csontos Piroska, Kálmán Krisztina, Keresztesi 

Erika 

erőemelés (4): Mezei Katalin, Sas Sándor, Tunkel Nándor, Sztanó György 

evezés (1): Lőrincz Krisztina 

cselgáncs (2): Burányi Flóra, Szabó Nikolett 

kajak-kenu (4): Varga Katalin, Váczi Anita, Rozbora András, Suba Róbert 

kerekesszékes vívás (6): Dani Gyöngyi, Hajmási Éva, Krajnyák Zsuzsanna, Veres Amarilla, 

Osváth Richárd, Mató Gyula 

kerekesszékes tenisz (1): Németh Roland 

kerékpársport (1): Butu Arnold 

sportlövészet (2): Dávid Krisztina, Gurisatti Gyula 

úszás (10): Adámi Zsanett, Engelhardt Katalin, Illés Fanni, Kézdi Réka, Konkoly Zsófia, Pap 



Bianka, Ráczkó Gitta, Sors Tamás, Tóth Tamás, Vereczkei Zsolt 

triatlon (1): Boronkay Péter 

forrás: origo.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEÓ HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK 

www.meosz.hu 

MEOSZ TV rovatában 
 

http://www.meosz.hu/


 

 

                   A MEOSZ tagegyesületei és partnerei információi 
--- EGYESÜLETI INFORMÁCIÓK --- 

 

-RENDEZVÉNYEK- 

 

12. Esélyegyenlőségi Nap 
 

"Csak egy lépés" 

 

A Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete nagy tisztelettel meghívja a  

12. ESÉLYEGYENLŐSÉGI NAP  

elnevezésű rendezvényére.  

A fogyatékkal élők számára oly fontos és meghatározó eseményen  

a szakmai tájékoztatók mellett  

a szórakozáson, kikapcsolódáson lesz a hangsúly.  

A rendezvény ideje:  

2016. szeptember 10. (szombat) 14.00-18.15 óra között  

A rendezvény helye:  

Kazincbarcikai Sportközpont Munkacsarnoka  

(Kazincbarcika, Akácfa út 2.)  

Az Esélyegyenlőségi Nap részletes programja  

| 14.00-14.15 Köszöntők |  

| 14.15-14.30 Kodály Zoltán Alapfokú Művészeti Iskola társastánc bemutatója,  

Tomori Gábor (Coody) szavalata |  

| 14.30-14.45 Tájékoztató a rehabilitációs-, ortopédiai- és terápiás eszközökről  

Előadó: Siket Mariann, a REHAB Zrt. területi képviselője |  

| 14.45-15.25 Omnibusszal a Horváth-kerttől Hajmási Péterékig,  

zenés utazás az Operett Miskolcz kiváló énekpárosával |  

| 15.25-15.50 Az Acélcsapat és a Vadmacskák, avagy kalandozás az amerikai futballisták  

és a hajrázó lányok világában Vendégek: a Magyar Bajnok (Hungarian Bowl 2016)  

Miskolc SteelerS amerikai futball csapat és a Miskolc Steelleaders szurkolócsapat |  

| 15.50-16.15 Szünet és interaktív bemutató az Acélcsapattal és a Vadmacskákkal |  

| 16.15-17.00 Bulizóna: Matyi és a Hegedűs, a rendezvény sztárvendégei |  

| 17.00-17.40 Szavak nélkül�  

a Roll Dance Budapest Kerekesszékes Kombi Táncegyüttes műsora |  

| 17.40-18.15 Tombolasorsolás és a rendezvény zárása |  

Nagy-nagy szeretettel várjuk, s bízunk benne, hogy  

velünk tölti ezt a kellemesnek ígérkező délutánt!  

Meghívó  

A rendezvény támogatói: Kazincbarcika Város Önkormányzata és a Barcika Art Kft.  

A meghívó a Litoplan Nyomda segítségével készült.  

Rendezvényszervezés & kommunikáció: Borsod-Média Ügynökség  

Szívélyes üdvözlettel:  

Tomkóné Kiss Mária elnök  

az �ÉV Embere 2016� díjazottja  

�Csak egy lépés...� 



 

Megrendezés dátuma: 2016 szeptember 10. 

Megrendezés helyszíne: Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete, 3700, 

Kazincbarcika, Akácfa út 2. KSK Munkacsarnok 
 

forrás: Kazincbarcikai Mozgáskorlátozottak Egyesülete 
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Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meosz.hu/

