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Havi 70 ezret ér egy mozgássérült élete 

Tavaly 14 százalékkal több baleset történt a magyar munkahelyeken, ezekben 78-an 

meghaltak. Kiss József is tavaly szenvedett olyan súlyos sérülést, hogy kerekesszékbe 

került. Munkahelye nem kötött rá biztosítást, ezért havi 70 ezer forintból kellene 

megélnie. Ráadásul a cég megpróbálta eltussolni a szerencsétlenséget. 

 
Én vagyok a faluban az egyetlen kerekesszékes, mondja Kiss József. Felesége, Tündi azt 

mondja, József a balesete előtt valóságos örökmozgó volt. A középkorú pár a Nógrád megyei 

Csőváron él, ahol kerekesszék nélkül is nehéz a közlekedés. A buszok Vácig járnak, onnan 

vonattal tud Budapestre utazni, ha valamit el kell intéznie. 

 

Kiss József tavaly szeptember 18-án – úgy, mint a többi napon – elindult dolgozni. Az 

építőiparban segédkezett, kollégáival egy házépítésén dolgoztak Csőváron.  

Egy erkély aládúcolását akarták lebontani. Kiss József azt mondja:  

A kollega adott egy stafnifát, hogy üssem meg a táblát.” 

 
Ekkor történt a baleset: három méter magasból zuhant a betonra. Kiss József semmire sem 

emlékszik a balesetből, csak arra, amikor a piros ruhás mentők beszéltek hozzá:  

 
Egyszerűen nem tudom, hogyan történhetett a baleset. 

 
Nagyon bosszant, hogy nem emlékszem semmire. Korábban mindig én mondtam a 

kollegáknak, hogy semmi gond, megyek a magasba dolgozni, bírtam a magasságot." 

 

A zuhanás miatt összetört az állkapcsa, a gerincvelő elszakadt, 13 csavar tartja a gerincében 

az implantátumot. "Köldöktől lefelé nem érzek semmit" – mondja. A legnagyobb bánata, 

hogy pelenkázni kell.  



Havi 70 ezer forint  

Kiss Józsefre sem kötött külön felelősségbiztosítást a cége, az Országos Egészségbiztosítási 

Pénztártól ezért mindössze havi 70 ezer forintot kap. A férfinak lakáshitele van, és nem csak 

az ő, de az egész családja élete megváltozott azóta, hogy ő kerekesszékbe került. 

 

A munkabalesetek száma Magyarországon tavaly 14 százalékkal nőtt. A Nemzetgazdasági 

Minisztérium adatai szerint tavaly 19 661 munkahelyi baleset volt, ebből 78 halálos.  

A legtöbb munkahelyi balesetet 35–45 év közötti férfi szenvedi el, míg a legtöbb halállal 

végződő munkabaleset a 44–54 év közötti férfiakat érinti. 

Tavaly a 19 661 balesetből 3518 Budapesten történt. A második legveszélyesebb hely Pest 

megye, majd Győr-Moson-Sopron következik. Budapesten 10-en haltak meg tavaly 

munkabalesetben, Pest megyében 12-en, Győr-Moson-Sopron megyében pedig 4-en 

vesztették életüket munka közben. 

Mást jelentettek le 

Kiss József cége megpróbálta eltussolni a balesetet, 8 napon belül gyógyuló, enyhe 

munkahelyi balesetként regisztrálta, így, azaz egyes kóddal jelentette a munkaügyi 

felügyelőségnek, miközben a baleset a súlyossága miatt valójában 5-ös fokozatú volt. Az 

Origo többször kereste a céget, de senkit sem értünk el, a megadott számon nem veszik fel a 

telefont.  

„Ami vesztenivalónk volt, azt elveszettük” – mondja Kiss József felesége.  

„A férjem ott ül a székben, csak annyit szeretnénk, hogy jobb legyen az élete, ezért fordultunk 

ügyvédhez.” 

Ikanov Gábor ügyvéd először peren kívül próbált megegyezni Kiss József munkaadójával, de 

nem sikerült. Az első tárgyalási nap július elején lesz. Kiss József azt mondja, a cégénél azt 

vágták a fejéhez, hogy azért megy perre ellenük, mert  



„velük akarják megnyerni a lottó ötöst”.„A faluban mindenki azt hiszi, hogy engem a 

cégvezető támogat, de egy forintot sem láttam tőlük.” 

 

 

Az irodában is történhet baleset 

Nem csak az építőipar számít veszélyesnek: az irodai dolgozó vagy az árufeltöltő is 

szenvedhet olyan egészségkárosodást, ami élete végéig megváltoztatja az életminőségét – 

érvel az ügyvéd a munkavállalókra köthető kötelező felelősségbiztosítás mellett. 

Ma Magyarországon a munkáltatók által kötött felelősségbiztosítások száma 3-4 százalék 

körül mozoghat, ami rendkívül csekély arány. Ikanov Gábor szerint, ahogy a gépjárművekre 

is kötelező felelősségbiztosítást kötni, a dolgozók esetében is érdemes lenne megfontolni. Ez 

3-4 millió munkavállalót érint Magyarországon.  

 

Kiss József azt mondja, tudja, hogy a per akár évekig is eltarthat, de az ő "életének annyi". 

Nehezen szokja a kerekesszékes létet, mondja a könnyeivel küzdve. A baleset óta sokkal 

szorosabb lett a kapcsolata a feleségével, Tünde segít neki mindenben, fürdeti, emelgeti. A 

legnagyobb vágya, hogy jogosítványa legyen, és vezethessen.  

Sokkoló ítéletek kellenek 

Ikanov Gábor ügyvéd pár hónapja rekordösszegnek számító kártérítést nyert egyik 

ügyfelének, aki szintén munkahelyi balesetben bénult le. A betonacél-feldolgozó vállalatnak 

havonta egymillió forintot kellene fizetnie a balesetet szenvedett alkalmazottjának.  

Ám a nyertes per után elkezdődött a cég felszámolása, ezért Ikanov Gábor most a 

felszámolóval és az NGM-mel egyezkedik. 

Az ügyvéd szerint elrettentő mértékű kártérítési ítéletekre van szükség a munkaügyi perekben, 

nem kell feltétlenül törvényeket módosítani, de olyan ítéletek kellenének, amik sokkolók, és 

rábírják a munkáltatókat a biztosítás megkötésére.  



A kedvezmények segítenének? 

"Valóban elenyésző azoknak a cégeknek a száma, amelyek felelősségbiztosítást kötnek ma 

Magyarországon a munkavállalóikra" – erősítette meg az Origónak Hergert Ottó, a Magyar 

Biztosítók Szövetsége Felelősségbiztosítási Bizottságának elnöke.  

A tapasztalatok szerint jellemzően a multik felelősségteljesebbek. A felelősségbiztosítás a 

néhány főt foglalkoztató mikrovállalkozásoknak havi néhány ezer forintba kerül. A nagyobb, 

száz főt foglalkoztató cégeknek ez nagyobb kiadást jelenthet, egy multinak akár havi 

százezres nagyságrendű összeget kell fizetnie. 

 

 Mabisz szakági elnöke európai példákat említve elmondta, eltérő modellek vannak. Néhány 

helyen kötelező a biztosítás, más országokban azonban kötelezettség hiányában is nagy a 

biztosított munkáltatók aránya.  

Hergert Ottó szerint jó eszköz lehet a munkáltatók ösztönzése például a biztosítással 

rendelkező munkáltatóknak adott kedvezményekkel. A Mabisz a cégvezetők között a 

munkáltatói felelősségbiztosításokkal kapcsolatos tudatosságot fokozná. Megfelelő piaci 

szabályozás és ellenőrzés mellett mindenki számára sokkal jobb megoldás a tudatos, felelős 

gondolkodás elősegítése, mint egy kötelező biztosítás bevezetése. 

Ikanov Gábor becslése szerint évente 400–500 milliárd forint közé tehető, amit a magyar 

állam ezek miatt a munkahelyi balesetek miatti kártérítési összegekre költ. Az ügyvéd úgy 

véli, nem az adófizetők pénzéből kellene fizetni ezeket a hatalmas összegeket. Nincs értéke 

Magyarországon az emberi életnek. Kiss József rokkant ma Magyarországnak havi 70 ezer 

forintot ér, ez pedig semmi – mondta Ikanov Gábor. 

Forrás: origo.hu 

 

 

Logisztikai központ mozgássérülteknek 

Mórahalom - Mozgássérülteket segítő országos logisztikai központ épült Mórahalmon. 

Egyedülálló országos logisztikai hálózatot hoz létre a Mozgássérült Emberek 

Rehabilitációs Központja (Merek). 

 



Az országban hat helyen alakítanak ki logisztikai egységeket, amelyekben különböző 

gyógyászati segédeszközöket (elektromos ágyak, higiéniai eszközök, emelők, járást és 

akadálymentesítést segítő eszközök) lehet majd kölcsönözni. Az első ilyen központ 

Mórahalmon épült fel, amelyet szerdán nyitottak meg. 

 

 

Avatók 

 
Kogon Mihály, a Merek igazgatója elmondta, céljuk a mozgássérült emberek rehabilitációja 

és társadalmi integrációjának elősegítése. A beruházás munkahelyek teremtését is jelenti, 

hiszen segíthet visszatalálni a munkaerőpiacra mindazoknak, akik eddig anyagi okok miatt 

nem használhattak segédeszközöket.  

 

 
Nógrádi Zoltán, Mórahalom polgármestere örömtelinek nevezte, hogy olyan nagyvárosok, 

mint Pécs, Székesfehérvár vagy Debrecen mellett Mórahalomra tette egyik telephelyét a 

központ. 

 
Forrás: delmagyar.hu 

 

 

Videó: Így kell bánni a mozgáskorlátozottak helyére parkoló pofátlan 

autósokkal 

Vannak a világnak olyan részei, ahol egyre kevésbé toleránsak a mozgáskorlátozottak 

számára fenntartott parkolóhelyekre bepofátlankodókkal. Brazíliában például így 

bánnak a sumákolókkal. 

 

http://www.delmagyar.hu/roluk-irtuk/kogon_mihaly/48658/
http://www.delmagyar.hu/roluk-irtuk/nogradi_zoltan/92/


Azt nem tudni pontosan, hogy melyik városban történt az eset, azt viszont igen, hogy a 

jogtalanul parkoló autós valószínűleg egy életre megemlegeti a lebukást. Akik felfigyeltek a 

szemtelenségre, kék habbal fújták be a járművét, amelyre felfestették a világ minden táján jól 

ismert kerekesszékes piktogramot is.  

 

A helyszínen kisebb tömeg verbuválódott össze, így a történteket valóban lehet nyilvános 

megszégyenítésnek nevezni, ráadásul felbukkant egy rendőr is, aki szintén hozzátette a 

magáét egy bírságcédula formájában. 

 
Video: http://hvg.hu/cegauto/20150625_Video_Igy_kell_banni_a_mozgaskorlatozotta 

 
Forrás: hvg.hu 

 

 

MOZGÁSKORLÁTOZOTT TÜNTETŐKKEL CSAPOTT ÖSSZE A BRIT 

RENDŐRSÉG 

 
Egy egészségügyi megszorítócsomag ellen tiltakoztak volna, de rendőrsorfal várta a 

kerekesszékes aktivistákat. 

 
A miniszterelnökhöz intézett kérdések idején akartak bejutni a brit parlamentbe a 

kerekesszékes tüntetők - írja a The Independent. Az eset szemtanúi szerint az egyik tüntető 

segítőjét megütötték, egy másik tiltakozó mozgáskorlátozottat pedig fojtófogásban tartotta 

egy rendőr. A dulakodásra a brit alsóház aulájában került sor. 

 
Video:  https://youtu.be/ACBowWatuOQ 

 

 
Miközben kint harminc rendőrből álló sorfal akadályozta meg a tüntetők bejutását, a teremben 

a képviselők arról kérdezték David Cameront, miért csökkentette 12 milliárd fonttal az 

egészségügyi büdzsét. A mozgáskorlátozottak jogait képviselő DPAC szervezet a 12 

milliárdos megvonás nyomán bezáró segélyalap miatt demonstrált. 

 
A rendőrség szerint csak a nem megfelelően viselkedő tüntetőket vezettették ki az épületből. 

A DPAC azonban rendőri túlkapásról beszél. 

 
Forrás: vs.hu 

 

 

Már megint sikerült 

Na, nem kell lelkendezni, nem a fogyatékos sportolók többségének, hanem a 

hatalomnak.  

Sokáig húzódott Gömöri Zsolt lemondása, tudható volt, hogy ennek az volt az oka, hogy a 

hatalom megtalálja a lehető legkisebb következményekkel járó menekülési kiutat a 

http://hvg.hu/cegauto/20150625_Video_Igy_kell_banni_a_mozgaskorlatozotta
http://www.independent.co.uk/news/uk/politics/police-clash-with-disabled-protesters-as-they-try-to-storm-house-of-commons-chamber-during-prime-ministers-questions-10342106.html
https://youtu.be/ACBowWatuOQ


botrányból. Végül is az illetékesek megtalálták a megoldást. A Facebook-oldalán ugyanis 

előtűnt Szabó László a Fogyatékosok Diák- és Szabadidősport Szövetségének elnöke, aki 

MOB szakmai tagozatának is tagja, most még csak javaslattevőnek, mivel kijelentette, hogy 

nem tervezi az MPB irányításának átvételét. Javaslatával június 15-én természetesen egy 

belvárosi étteremben ismertette meg a zártkörű megbeszélés részvevőit. A javaslatában azt 

ajánlotta, hogy Gömöri mondjon le, az új elnök megválasztásáig pedig az a Deutsch Tamás 

lássa el az elnöki feladatokat, aki javasolta a kifogásolt anyagi támogatást az elnök 

végtörlesztéséhez. 

Ezzel szinte egy időben közleményt adott ki több sportoló: azonnali elnökség váltást, politika 

mentességet és a sportolók megfelelő körülmények közötti felkészülési lehetőségének 

biztosítását követelve. Nem a médiakampány vagy a sportolók követelése, hanem a javaslat, 

nyomán végül is megszületett a lemondás. Majd eljött a rendkívüli közgyűlés napja. A termet 

ahol a közgyűlést tartották biztonsági őrök vigyázták és ahol meg is született az az eredmény, 

amely az illetékesek forgatókönyvében meg volt írva. Elmaradt a szócsata, és a közgyűlés azt 

a Szabó Lászlót választotta meg levezető elnöknek, aki 1999-ben Deutsch vezette 

sportminisztérium helyettes államtitkára volt. A levezetőelnök javaslata alapján nem lett 

tisztújítás és így Deutsch Tamás vezetheti a bizottságot egy elnökségi taggal együtt. 

Ezek után Szabó László arra a kérdésre, hogy indul-e az elnöki posztér, már azt válaszolta 

semmit sem tart lehetetlennek. Végül a közgyűlés, ha szerényen is, de megtapsolta Gömöri 

Zsolt búcsúzó beszámolóját. Hát ez az időhúzás elhallgattatta a „Hiteles és tisztességes 

paralimpiai mozgalomért!” című közlemény megalkotóit, és az azonnali tisztújítást követelőit. 

Ha vissza emlékszünk hasonló történt a diákmozgalom, a pedagógus elégedetlenség, vagy 

most legutóbb a nővérek követelései alkalmával is. Hát megint sikerült, az amiben 

valamennyien hibásak vagyunk. 

Forrás: nepszava.hu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIDEÓ HÍREK, TUDÓSÍTÁSOK 
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                 A MEOSZ tagegyesületei és partnerei információi 
--- EGYESÜLETI INFORMÁCIÓK --- 

 

-HÍREK- 

 

Meg kellett nekik tanítani, hogy ne egyenek meg mindent egyszerre 
 

Minden nap dolgoznak, munka után bevásárolnak, főznek, majd találkoznak a 

barátnőikkel. Három harmincon túli férfi él együtt egy tapolcai társasház egyik 

lakásában. 

Értelmileg fogyatékosok, hosszú évekig egy több száz fős bentlakásos intézetben laktak, 

egy program segítségével azonban mára ugyanúgy élhetnek, mint bárki más. Nősülni 

még nem akarnak, a jegygyűrű árából inkább vesznek egy fényképezőgépet.  

 

Ha valaki hosszú éveket tölt egy kétszáz fős, bentlakásos intézményben, majd lehetősége lesz, 

hogy önállóan, külön lakásban folytassa, az kihozhat fura dolgokat az emberből. Így volt 

ezzel Zotya, Gyuri és Józsi is, akik közül ketten középsúlyos, egyikük pedig enyhén értelmi 

fogyatékosok. Négy éve lesz, hogy a lesencetomaji intézetből egy program segítségével egy 

tapolcai belvárosi, három szobás lakásba költözhettek. Mindent az igényük szerint alakítottak 

ki, a szoba színétől kezdve, a bútorokon át, az első hónapokban mégis mind a hárman egy 

szobában aludtak. Megszokták, hogy akár nyolcan-tízen is együtt alszanak, hiába várta őket a 

külön szobájuk, együtt maradtak. Ahogy arra is csak hetek után jöttek rá, hogy nem veszi el 

senki az ételt előlük. Tele van a hűtő és a kamra, és akkor sem tűnnek el a polcokról az ételek, 

ha nem azonnal eszik meg.  

 

Az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ) 

évekkel ezelőtt kezdte el KULCS-programját, amelynek legfőbb célja, hogy az értelmi 

fogyatékos emberek is önálló életet élhessenek, a bentlakásos intézményrendszerből önálló 

lakásokba kerüljenek. A tapolcai lakás lakói még az intézetben végeztek el sikeresen egy 

hosszú tanfolyamot, aztán megkérdezték őket, hogy szeretnének-e külön lakásba költözni. Azt 

mondták, hogy igen, és azóta hárman élnek ugyanúgy, ahogy a társasházban bárki más. A 

szomszédok és a környék nagyon hamar elfogadták őket, senkinek nem volt problémája azzal, 

hogy értelmileg sérült emberek költöznek a társasházba. Horváthné Somogyi Ildikó, a 

Veszprém Megyei ÉFOÉSZ vezetője azt mondja: a város vezetése is végig partnerként állt 

hozzájuk, ezt a lakást is az önkormányzat biztosítja nekik.  

 

A tapolcai lakás konyhájában ülünk, az étkezőasztal mellett van Zotya ágya, az ő szobája 

igazából nem külön szoba, inkább közösségi tér. Itt aludtak eleinte mind a hárman, aztán 

rájöttek, hogy semmi kedvük ugyanazt nézni állandóan a tévében, és beköltöztek a saját 

szobájukba. Zotya két dologra hívja fel nyomatékosan a figyelmem: az egyik az új 

fényképezőgépe, a másik pedig a falon látható svéd mozdonyokat ábrázoló képek. Minden 

járműnek tudja a pontos nevét, számokkal jelzett típusát, és azt is, hogy mikor gyártották őket.  

 

A fiúknál katonás rend van, a szobákban egyszemélyes heverő, rajta pokróc vagy ágytakaró, a 

plüssök katonás rendben sorakoznak az ágyon vagy a földön. Mindegyiküknél ott áll a tévé, 

erre szükség is van, mert ketten folyamatosan a sportcsatornákat akarják nézni, így legalább 



nincs veszekedés. A szobák gyerekszobának tűnnek, a patikarend az, ahonnan tudni lehet, 

hogy itt felnőtt férfiak élnek.  

 

Horváthné Somogyi Ildikó több kollégájával együtt követi nyomon a fiúk sorsát. A 

kitagolásos módszerre épülő lakhatási formák között ez pont egy olyan, ahol az ellenőrzésnek 

csak minimális szerepe van. Ildikónak nincs is kulcsa a lakáshoz, soha nem is szokott 

meglepetésszerűen csak úgy beállítani hozzájuk. �Mindent letisztáztunk az elmúlt években, 

ha voltak is összeütközések, azokat szépen megbeszéltük, a fiúk belátták, ha igazunk volt 

valamiben, és mostanra teljesen zökkenőmentes az ő itteni életük� � meséli Ildikó. Nem kell 

ellenőrizni, hogy rend van-e, a lakók maguktól is tudják, hogy kinek mi a dolga. A hűtőn egy 

kis táblázat mutatja, hogy ki melyik nap viszi le a szemetet, ki főz és ki takarítja ki a WC-t. 

Ha nagyobb bevásárlást kell intézniük, akkor szólnak Ildikóéknak, de a jellemző az, hogy a 

házimunkákat maguktól oldják meg.  

 

Amikor egy pohár vizet kérek, felderül az arcuk, eszükbe jut, hogy főztek is az érkezésünkre. 

Egymás után szaladnak ki a konyhába, és hozzák a terítéket, a szalvétát, majd jön a 

franciasaláta, a fasírt és a kenyér. Szinte egymásnak ütköznek a nagy igyekezetben. �Ami 

megmarad, azt megesszük vacsorára, vagy holnap ebédre� � mondják a hatalmas adagot 

látva.  
 

A lakásért fizetniük kell, de ez nem okoz nehézséget, mert mind a hárman dolgoznak, védett 

munkahelyen. Zotya sző, a többiek borítékot készítenek és drótokat pödörnek. Munka után 

elmennek bevásárolni, főznek, Zotyának és Gyurinak hosszú évek óta tartó párkapcsolata van, 

ők gyakran a barátnőikkel vannak. �Átjön, leülünk az ágyra, beszélgetünk, nézzük a tévét. 

Amikor mennie kell haza, akkor mindig kikísérem a buszmegállóig� � meséli Gyuri, hogy 

mit szoktak csinálni Henikével. A fiatal lánnyal közös fotójuk Gyuri számítógépén is kiemelt 

helyen van.  

 

Zotya is becsatlakozik a beszélgetésbe: nevetve meséli, hogy Cilike, a barátnője finoman 

jelezte, ideje lenne, hogy megkérje a kezét. Zotya erre szétnézett a piacon, hogy mennyibe is 

kerülnek a jegygyűrűk, végül úgy döntött, hogy inkább megveszi magának a 

fényképezőgépet, amit az ottlétünk alatt alig tett le a kezéből. Büszkén meséli, hogy saját 

maga gyűjtötte össze azt a húszezer forintot.  

 

A munka és a háztartás mellett a szociális életük is mozgalmas. Egymás szavába vágva 

mesélik, hogy hány helyen jártak már, a nyáron is mennek táborba, a héten pedig lesz egy 

kötélhúzó verseny is. Zotya pár napja jött haza Rómából, de voltak már Brüsszelben is.  

 

Ebéd után megmutatják a saját kertjüket, ahol főként zöldségeket termesztenek. A 

szerszámokért útközben ugrunk be Ildikóék házába, ők ugyanis alig pár házzal arrébb laknak. 

A kis kertben ugyanaz a gondozottság fogad, mint a lakásban. Sehol egy gaz, minden ágyás 

szépen elkülönülve, van saláta, hagyma, krumpli, répa, paradicsom, bab. A zöldségek egy 

részét le is fagyasztják, bár ottjártunkkor már szinte teljesen üres volt a fagyasztó, Ildikó azt 

mondja: olyan rendben teszik be a zöldséges zacskókat a fagyasztóba, hogy azt bármelyik 

háziasszony megirigyelné.  

 

Azt mondják: nagyon szeretnek itt lakni, sokkal jobb, mint az intézetben, mert szabadabbak, 

és kényelmesebb is, hogy nem kell osztozniuk nyolc-tíz másik emberrel a szobán. Bizonyos 

keretek között ugyan, de oda mennek és akkor, amikor kedvük van, és azt ehetik, amit 



szeretnek. �Az otthonban nem volt olyan jó az étel, mint, amit mi főzünk magunknak� � 

mesélik nevetve.  
 

József az új telefonjára nagyon büszke, hozza, és a bőr védőtok alatt a készüléket mutatja. 

Lehet rajta Facebookozni és fotózni is. József enyhén beszédsérült, a fiúk már jól megtanultak 

vele kommunikálni, de nekünk ez elsőre még nem megy. Amikor érzékeli, hogy akadozik a 

beszélgetés, hirtelen kimegy a konyhából, majd pár perc múlva egy kockás papírral tér vissza. 

Rajta pár mondat arról, hogy ki is ő és merre utazott tavaly nyáron, mit szeretne idén csinálni. 

Megy majd egy táborba a Tiszához is, most ezt várja a legjobban.  

 

Szerző: Prókai Eszter 

 
Forrás: Mozgáskorlátozottak Csongrád Megyei Egyesülete 

 

 

 

 

-RENDEZVÉNYEK- 

 

MEGHÍVÓ 
 

ESÉLY EGYENLŐSÉGI NAP 

Mozgáskorlátozottak Egyesülete  

Kalocsa és Vidéke  

6300 Kalocsa Kossuth L. u.41.  

T:78/467-263  

 

JÚLIÁLIS  

ESÉLY EGYENLŐSÉGI NAP  

 

2015. Július 03-én 09.00-tól Júliálist tartunk.  

Helye: Foktő Fő u.84. Ciki Cuki Presszó  

Program:  

09.00. Busz indulás Foktőre az info irodától  

10.00. Szellemi és ügyességi vetélkedő  

13.00 .Ebéd  

14.00. Vetélkedő eredmény hirdetése  

14.15. Izisz tánccsoport bemutatója  

17.00. Buszindulás Kalocsára  

 

Zenét az egyesület állandó zenekara biztosítja Balaton László vezetésével.  

Jelentkezni az információs irodában 2015.07.01-ig lehet személyesen.  

Szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt! 

 
Forrás: Mozgáskorlátozottak Kalocsa és Vidéke Egyesülete 

 

 

 

 

 

 

 

 

Naponta új információk tucatjait 

olvashatja a www.meosz.hu 

Egyesületi hírek rovatában 
 

http://www.meosz.hu/

