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A ferencvárosi közterületesek vezetője félrevezette az ügyfelet a 

rokkanthelyre beparkoló beosztottainak ügyében 
 

 

Kedden írtunk arról a ferencvárosi esetről, amikor egy ferencvárosi közterület-felügyelő 

a magánügye elintézése végett vészvillogózva elfoglalt egy rokkantaknak fenntartott 

parkolóhelyet, amit egy felháborodott rokkant járókelő tiltakozása ellenére sem hagyott 

el. Az eset egyik szemtanúja levélben fordult a közteresek főnökéhez. Rimovszki Tamás 

válaszában azzal védte meg a beosztottai szabálysértését, hogy 

 

A KRESZ 50. § (2) bekezdés alapján a figyelmeztető jelzést használó gépjármű olyan helyen 

is megállhat, ahol egyébként tilos. Tekintettel arra, hogy a megállni tilos jelzés által előírt 

tilalom a várakozási tilalommal, korlátozással, érintett jelzéseknél "erősebb" tilalmat állít, ilye 

módon a figyelmeztető jelzés bekapcsolása mellett, a mozgáskorlátozottak gépjárművei 

részére fenntartott helyen történő várakozás is megengedett. 

 

Jó válasz, a probléma csak annyi vele, hogy nem igaz. 

 

 

A helyzet ugyanis az, hogy a magánügyben eljáró közterületesek eleve nem kapcsolatják be a 

villogójukat. Olvasónk, Aladár el is küldte nekünk a KRESZ vonatkozó paragrafusát, ami 

éppen eggyel előzi meg a sorban a Rimovszki által idézettet.  

 

Íme: 

 

49. § Megkülönböztető jelzéseket használó gépjárművek 

(1) A gépjármű megkülönböztető jelezéseket adó berendezéseit csak abban az esetben szabad 

működtetni, ha a feladat sürgős ellátása, a személy-, élet- és vagyonbiztonság, továbbá a 

védett személyek és kíséretük biztonsága érdekében az szükséges, és a forgalmi viszonyok azt 

indokolttá teszik. 

Rimovszki Tamás azonban nem egyszerűen csúsztatott azzal, hogy nem említette meg a 

kérdést egyértelműen eldöntő 49. paragrafust, hanem a jelek szerint tudatosan manipulálta is 

az általa adott információkat. A levelében idézett 50. paragrafus szövege ugyanis így hangzik: 

 

(2)332 Az (1) bekezdés a) pontjában meghatározott tevékenységet végző jármű vezetője, ha 

ez a munka végzése érdekében elkerülhetetlen, a személy- és vagyonbiztonságot nem 

veszélyezteti és a forgalmat lényegesen nem akadályozza, 

(...)  

d) olyan helyen is megállhat, ahol az egyébként tilos; 

 

 

https://444.hu/2017/03/07/ferencvaros-hivatalossa-tette-hogy-a-kozteruletesek-maganugyben-is-elfoglalhatjak-a-rokkantak-parkolohelyeit


Vagyis a paragrafus elején feketén-fehéren ott áll, hogy 

ha ez a munka végzése érdekében elkerülhetetlen 
Azaz magánügyben akkor sem parkolhattak volna be a rokkanthelyre, ha csak a KRESZ 50. 

paragrafusa létezne, és a 49. nem.  

 

Az a szerencse, hogy bizonyos szempontból mindegy is, mivel próbálja félrevezetni a 

választópolgárokat a közterület-felügyelet igazgatója, az eset szemtanúja ugyanis a 

rendőrségen is feljelentette a szabálysértő egyenruhásokat.  

 

Olvasónk szerint 

A rendőrségnek intézkedni kell, mert szabályellenesen használták a megkülönböztető jelzést. 

A közterületfelügyelet vezetőinek nem kell KRESZ vizsgát tenniük?   

 

Meglátjuk, vagyis az eljárás lezárása után visszatérünk a témára. 

 

UPDATE 13:09: Úgy emlékeztem, és mint kiderült, jól, hogy a 12/2007 (III. 13.) IRM 

rendelet szerint a sárga villogó nem is minősül megkülönböztető jelzésnek. Ez népszerű 

félreértés szokott lenni, de szemben a valódi megkülönböztető jelzéssel, a kék vagy kék-vörös 

fényjelzést adó berendezéssel és a szirénával, ilyen sárga villogót bárki rakhat az autójára, ez 

ugyanis az ég világon semmire se jogosítja fel. Jellemzően inkább a lassan haladó járművek 

szokták használni, figyelmeztetésként, nem pedig megkülönböztetésként. (akiraly) 

 
forrás: https://444.hu/2017/03/07/a-ferencvarosi-kozteruletesek-vezetoje-felrevezette-az-ugyfelet-a-

rokkanthelyre-beparkolo-beosztottainak-ugyeben 

 

 

 

Hetekig bezárva tarthatják az otthonokban élő gyerekeket 
 

Az ombudsman már egy éve jelezte a problémát, de nincs előrelépés. 

 

 

Tavaly számos súlyos jogsértést, néhol embertelen körülményeket tárt fel az alapvető jogok 

biztosa a gyermekotthonokban, de az egyik legfontosabb problémát a mai napig nem sikerült 

orvosolni – írja a Magyar Nemzet. A gyerekek személyi szabadságának indokolatlanul hosszú 

ideig történő korlátozásáról van szó, amellyel kapcsolatban mostanáig nem született meg a 

szükséges törvénymódosítás. 

A kaposvári gyermekotthonban Székely László megállapította, hogy bár az intézmény nem 

zárt, a gyerekek jelentős részét a beköltözés után egy hónapig nem engedték ki, de még a 

szüleikkel való személyes kapcsolattartást is megtiltották nekik. Hasonlót tapasztalt Fóton, 

ahol többen azt mondták: telefonálni is tilos volt és még a szabad levegőre sem mehettek ki. 

Az ombudsman rámutatott: a törvény szerint csak nevelési felügyelet elrendelésével, vagy 

biztonsági elkülönítőben lehetne a gyerekek szabadságát korlátozni. A nevelési felügyelet 

elrendelésére vonatkozó eljárás is túl hosszadalmas: a gyerekek szabadsága 13 napig is 

korlátozható anélkül, hogy erről bármilyen jogerős hatósági döntés születne, és ezen felül 

további 15 nap eltelhet, amíg ügyéről a független bíróság határozatot hoz. 

https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0700012.irm
https://net.jogtar.hu/jr/gen/hjegy_doc.cgi?docid=a0700012.irm
http://mno.hu/belfold/hetekre-bezarhatjak-a-gyerekeket-az-otthonokban-1389354


Az ombudsman tavaly márciusban felkérte az emberi erőforrások miniszterét, hogy készítse 

elő a gyermekvédelmi törvény módosítását annak érdekében, hogy rögzítsék a személyes 

szabadság korlátozására vonatkozó részletszabályokat a speciális gyermekotthonokban. A 

Magyar Nemzet szerint erre mostanáig nem került sor. Balog Zoltán ugyan munkacsoportot 

hívott össze, de ennek eddig egyetlen ülése volt tavaly május 18-án, azóta nincs előrelépés. 

Az ombudsman fellépése ugyanakkor több ügyben is eredményes volt. Januártól például az 

egészségesek mellett már a tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos gyermekeket is 

nevelőszülőnél kell elhelyezni, nem pedig gyermekotthonban, ha ezt az állapotuk lehetővé 

teszi. Előrelépés történt a pszichológus- és egyéb szakemberhiány, illetve a szülőkkel, 

hozzátartozókkal való kapcsolattartás ügyében is. 

forrás: http://24.hu/belfold/2017/03/09/hetekig-bezarva-tarthatjak-az-otthonokban-elo-gyerekeket/ 

 

 

 

Kormánytámogatás a Gézengúz Alapítványnak 

 
Olyan új területekre juthatnak el, ahol jelenleg nem megoldott a koraszülött vagy sérült 

kisgyermekek terápiás ellátása. 

 
Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (EMMI) 2016 év végén 40 millió forint összegű 

támogatásban részesítette a Gézengúz Alapítványt – az összeget jelképesen dr. Mészáros 

János az egészségügyi ellátórendszer működtetéséért felelős helyettes államtitkár a mai napon 

adta át az alapítvány budakalászi központjában dr. Schultheisz Judit orvosigazgatónak. 

 

Az EMMI Egészségügyért Felelős Államtitkársága 2012. óta már több mint 155 millió forint 

támogatást nyújtott a veleszületetten sérült csecsemők és kisgyermekek gyógyítása, 

rehabilitációja érdekében létrejött szervezet számára. Az államtitkárság támogatásával az 

Alapítvány további ellátatlan területekre juthat el, ahol jelenleg nem megoldott a koraszülött 

vagy sérült kisgyermekek terápiás ellátása. Mindezt szoros kötelékben az egészségügyi 

hálózattal és együttműködve a köznevelési és szociális szektorral. 

 

A Gézengúz Alapítvány a Születési Károsultakért 1990-ben a születés körüli időszakban 

kialakuló vagy veleszületetten sérült csecsemők és kisgyermekek gyógyítása, rehabilitációja 

érdekében jött létre. Alapítója dr. Schultheisz Judit gyermekorvos. Civil, közhasznú 

szervezetként tevékenységük 27 éve hiánypótló. 

Magyarországon csecsemők és családjaik ellátására specializálódott öt központban (Budapest, 

Budakalász, Győr, Salgótarján, Budafok) fogadják országos ellátási profillal a családokat, 

gyermekeket. Kiemelt szakmai együttműködést folytatnak megyei-városi kórházakkal, 

védőnői és házi gyermekorvosi hálózattal. Tevékenységük Magyarországon a korai terápiák 

intézményrendszerének egyik alappillére. 

 

Az Alapítvány feladatának tekinti az országos beutalási rendszerben érkező, eltérően fejlődő, 

és veszélyeztetett gyermekek szűrését, összetett diagnosztikáját, terápiáját, biztonságos 

integrációját az iskolás korig. A Gézengúz Alapítvány központjaiban gyermekneurológiai, 

ultrahang szakrendelés, pszichodiagnosztika, pszichoterápia, Neuro-hidroterápia /NHT1,-2/ és 

gyógyúszás, gyógytorna, gyógypedagógia, logopédia, művészetterápia érhető el. További 

segítség a védőnői és szociális információs szolgálatuk (SZISZ), mely tanácsadást nyújt a 



családok azon jogairól, támogatási formákról, amelyek megilletik a sérült, fogyatékos 

gyermeket nevelő családokat. 

forrás: http://www.weborvos.hu/hirek/kormanytamogatas_a_gezenguz_alapitvanynak/237465/ 

 

 

 

 

A mentősöknek is gondot okoz a túlsúly 

 
A tengelyen töltött idő alapján Budapesten a legleterheltebbek a mentődolgozók, 

háromszor annyit ülnek a gépkocsin, mint az országos átlag. 

 
A másfél évvel ezelőtti mentési feladatokhoz képest, ma már napi 150-200 esettel többet kell 

ellátniuk az OMSZ Közép-magyarországi Régiójában, Budapesten és Pest megyében. 

Előfordul – hangzott el az IME közelmúltban megtartott konferenciáján –, hogy egy-egy nap 

több mint ezer feladat hárul a szolgálat dolgozóira. Jelentősen emelkedik a háziorvosok 

illetve a különböző ügyeleti szolgálatok által beutaltak száma, sorolta dr. Engelbrecht Imre, a 

régió igazgató-helyettese. 

A mentőszolgálatnál a tengelyen töltött idővel mérik a dolgozók leterheltségét. Budapesten a 

legsúlyosabb a helyzet, mivel itt a munkatársak az országos átlag 2,5-3-szorosát töltik a 

gépkocsiban. Napközben gyakorlatilag egyik helyszínről tartanak a másikra, megállás nélkül. 

A mentésirányítás csak komoly szervezőmunkával tudja biztosítani számukra, hogy a 

nélkülözhetetlen, s egyébként hivatalosan is előírt szünetek rendelkezésükre álljon. 

Egy közelmúltban módosított kormányrendelet szerint nem a legközelebbi, hanem a 

legrövidebb időn belül elérhető, illetve legközelebbi, megfelelő szakintézménybe kell 

szállítaniuk a beteget, miközben számos fővárosi kórházban nem hoztak létre megfelelő 

sürgősségi betegellátó osztályt (SBO). 

Bár a mentést és a betegszállítást 2008-ban szétválasztották, de a feladatok egy része szép 

csendben „visszafolyt”, s az is előfordul, hogy a hazaszállítandó beteget a büfében találják 

meg a mentősök. Ugyanekkor került az inkriminált jogszabályba az is, hogy a mentő 

kihívásakor – például egy könnyebb sérülthez – azok odaérkezéséig biztosítani kell a 

„szakmai hátteret”. Ez azt jelenti, hogy a háziorvosnak, vagy az ügyeletes doktornak egy-

két órát a sérülttel kellene töltenie a szolgálat kiérkezéséig. Ez a passzus Engelbrecht Imre 

szerint életidegen, s ezért változtatásra szorul. 

Ami a mára kiterjesztett légimentést illeti, fontos, hogy megfelelő leszállópálya álljon 

rendelkezésre, ilyen azonban a fővárosban csak a Honvéd Kórháznak van, ezért is várják, 

hogy a Semmelweis Egyetem új Korányi épületének tetején elkészüljön, s minden igényt 

kielégítsen az új landoló hely. 

Gondot okoz, hogy a vidéki alapellátási ügyeletekkel szemben egyetlen fővárosi kerület 

alapellátási ügyeletet biztosító szolgáltatójával sem sikerült együttműködési 

megállapodást kötnie az OMSZ-nak, annak ellenére, hogy az idevágó jogszabály 

finanszírozási előnyöket is kínál. Ezért a rendszernek ez a része is felülvizsgálatra szorul az 

igazgatóhelyettes szerint. 

Néhány éve elterjedtek az úgynevezett mentőtiszti kocsik. A fővárosban három 

mentőállomáson alkalmazzák rendszeresen ezt a felállást, valamint két alternatív 

mentőszervezettel kötött szerződés alapján Érd és Dabas térségében. Néhány éve egy 



törvénymódosítás eredményeként a sürgősségi ellátás mentőtiszt beutalásával is igénybe 

vehető, ezt jó lenne a jogszabályban pontosítani, s ahol kell nevesíteni, mert találkoznak 

olyan esettel is, amikor mentőtiszti pecsétszámok kerülnek beutalókra, amelyek 

„létjogosultsága erősen megkérdőjelezhető”. 

A betegszállítók és a mentősök közös problémája az igen nagy súlyú betegek szállítása, 

amihez speciális eszközökre lenne szükség. Gondot okoz az is, hogy az ugyancsak speciális 

szállítási feltételeket igénylő, motoros kerekesszékes betegek nem az erre a feladatra 

technikailag felkészül szolgálatokat veszik igénybe. 

 
forrás: http://medicalonline.hu/eu_gazdasag/cikk/a_mentosoknek_is_gondot_okoz_a_tulsuly 

 

 

 

Emberré formálás is folyik a Törekvésben 

 
 

A Törekvés Vívószakosztálya egy nagyon családias közeg, ahol nemcsak vívásoktatás, de 

emberré formálás is folyik – fogalmazta meg Beliczay Sándor mesteredző a Rádió 

Orienten. Az kőbányai egyesület egyik legnagyobb erénye, hogy náluk integráltan folyik 

a képzés: az edzéseken együtt sportolnak az épek és a sérült versenyzők. Sőt itt működik 

a főváros egyetlen paralimpiai sportközpontja is. 

A főváros X. kerületében, ahol korábban nem volt vívó sport, 2000-ben a Törekvés SE 

Sporttelepén alakították meg a Vívó- és Kerekesszékes Vívószakosztályt, majd 2004-ben 

létrehozták a Paralimpiai Sportközpontot is – elevenítette fel Beliczay Sándor az egyesület 

mesteredzője. 2015-ben a nagytermük, ami a vívás mellett az ülőröplabda és -asztalitenisz, 

valamit a kerekesszékes kosár és vívás sportágak otthona is, a modern sportolásra 

alkalmasabb, új talajburkolást kapott. 

Ami a Törekvés Se egyik legnagyobb erénye, hogy integráltan folyik a képzés: az edzéseken 

együtt sportolnak az épek és a sérült versenyzők – mutatott rá a szakember, aki hozzátette: 

kiváló eredményeket tudnak felmutatni ezen a területen is, hiszen az ő versenyzőjük Hajmási 

Éva, aki kerekesszékes vívásban csapatban, és Osváth Richárd, aki a kerekesszékes vívók 

kard egyéni versenyében szerzett ezüstérmet a riói paralimpián. Megjegyezte ugyanakkor, 

hogy a sérült vívóik kevesen vannak, pedig 

a legjobb terápia egy baleset vagy betegség után ez 
a csodálatos sportág, és ez a barátságos 
szakosztály.” 
 
A kezdők és az egyetemista sportolók a kisteremben dolgoznak, illetve a tőr szakágban folyik 

kiemelt képzés, de immár néhány párbajtőrözőt is nevelnek. Férfi és női szakáguk egyaránt 

sikeres, az utánpótlást pedig elsősorban a kerületi iskolákból toborozzák. Az olyan sikeres 

esztendőkben azonban, mint például a 2016-os riói olimpia éve, szinte nincs is szükség erre, 

amikor ugrásszerűen megnőtt a sportág iránti érdeklődés. 

Az elmúlt 15 évben 107 díjat: magyar bajnoki címet, EB- és VB-érmet gyűjtöttek be 

versenyzőik. Jelenleg 150 sportolójuk van, és elmondható, hogy „csúcsra vannak járatva”: ez 

a sport ugyanis igen edzőigényes, egy trénernek csak 15-20 tanítványa lehet, tehát kilenc 

edzőjük szinte maximális kihasználtság mellett dolgozik ‒ mondta el Beliczay Sándor, 

rámutatva: természetesen van mód a csatlakozásra, mivel „lemorzsolódás mindig van, ha a 



Törekvésre nem is jellemző”. Így ha valaki szeretné elkezdeni a vívást, bátran keresse meg 

őket ‒ fűzte hozzá. 

Ez egy nagyon családias szakosztály, ahol nemcsak 
vívásoktatás, de emberré formálás is folyik." 
Követik a gyermekek tanulmányi eredményeit is, és akinek 4,0 alá esik a teljesítménye, 

javítania kell, ha edzésre szeretne járni. Ezzel is igyekeznek őket motiválni, hogy minden 

területen jól teljesítsenek ‒ fogalmazta meg Beliczay. Szorgalom tehát mindenképpen kell a 

víváshoz, de azon kívül nem kell különleges adottság, bárkiből lehet jó tőröző. Tíz éves kor 

körül érdemes elkezdeni, de csak évek múltán derül ki, hogy kiből lesz igazán jó vívó, 

pontosabban inkább az, hogy ki nem válhat azzá – mutatott rá. 

Hangsúlyozta: mindehhez elengedhetetlen a jó szülői háttér, mert a heti 3, majd 4-5 edzés sok 

áldozatot kíván a szülök részéről is. Ami pedig az anyagiakat illeti, a kardvívás nem tartozik 

az olcsó sportágak közé, azonban az egyesület igyekszik az induláshoz a felszerelést mindenki 

számára biztosítani. 

Munkájuhoz a legnagyobb segítséget a X. kerületi 
önkormányzat adja, 
mellettük a Magyar Vívó Szövetség támogatása és az elért eredmények után járó összegek 

segítik az egyesület fenntartását. Sajnos nincs névadó főszponzorunk – osztotta meg a 

szakember, aki elmondta, nagyon jó lenne, ha valamely szervezet felfedezné őket, mint 

támogatni érdemes egyesületet. 

 
forrás: http://www.orientpress.hu/cikk/2017-03-08_emberreformalas-is-folyik-a-torekvesben 

 

 

74 milliárd forint jut a gyermekétkeztetésre 

 
Idén 74 milliárd forint jut gyermekétkezetésre. Ez több mint két és félszerese a 

támogatásra 2010-ben fordított összegnek – mondta el Soltész Miklós, egyházi, 

nemzetiségi és civil társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár.  

 

Ingyenes étkezésre a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő, hátrányos 

helyzetű gyerekek jogosultak. Ötven százalékos kedvezményre pedig azok a családok, 

amelyek három vagy több gyereket nevelnek, illetve ahol fogyatékossággal élő vagy súlyosan 

beteg kicsi van. A rászoruló gyerekek a bölcsődében négyszer, az óvodában és az általános 

iskola első négy osztályában háromszor kapnak ingyenes vagy kedvezményes étkezést a 

tanítási szünetekben is. Soltész Miklós hozzátette: összesen 620 ezer gyermek részesül 

ingyenes vagy kedvezményes étkeztetésben a bölcsődétől a középiskola végéig, ez a 

Magyarországon élő gyermekek több mint harminc százaléka. 

 
forrás: http://www.somogytv.hu/cikkek/119172 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Bulival búcsúztak a speciális olimpikonok 

 

 
Egy képen mindenki, aki ott volt a bulin. Az olimpikonok a formaruhában érkeztek 

 
A versenyzők készen állnak, az esküt letették, a szakemberek szerint a mieink minden 

sportágban éremesélyesek – kezdődhet a Speciális Olimpia Téli Világjátékok! Az ausztriai 

megmérettetésre kvótát szerzett értelmi fogyatékossággal élő sportolók szerdán jelképesen is 

lezárták a felkészülési időszakot, búcsúpartin töltődtek fel. 

 
A Pa-Dö-Dő kis koncerttel lelkesítette őket 

A Pa-Dö-Dő lelkesítő dalokat énekelt volt szendvics, fagyi, mindenféle finomság. Eljött dr. 

Jády György Magyar Speciális Olimpia Szövetség sportigazgatója, Kállai Ildikó fitnessz 

http://www.lokal.hu/wp-content/uploads/2017/03/virtuoso_specialis-olimpikonok_0775_mk-1280x853.jpg


világbajnok, Fráter Viktória ritmikus gimnasztika háromszoros olimpikon és Mednyánszky 

Szilvia kajakozó, gyorsasági világbajnok. 

 
Ez volt az utolsó alkalom, hogy a március 18-án kezdődő Speciális Olimpia Téli Világjátékok 

előtt a hazánkat képviselő fiatal sportolók még együtt lazíthattak. A világverseny résztvevőit, 

kísérőiket és ifjú sporttársaikat a VIRTUOSO dine&wine étterem látta vendégül egy délutáni 

mulatságra. 

 
Klivinyi Zoltán (balról), Lengyel Lajos, Fehér Nándor műkorcsolyázó, 

Marosi Viktória gyorskorcsolyázó és Leitner Attila 

 
Ifjú sporttársak is elkísérték a versenyzőket a búcsúpartira 

http://www.lokal.hu/wp-content/uploads/2017/03/virtuoso_specialis-olimpikonok_0748_mk-1280x853.jpg


 
Dani Dorka, Marosi Viktória és Óvári Réka 

 
 
Klivinyi Zoltán és Lengyel Lajos a Speciális Olimpia Téli Világjátékok kabalafiguráival 

Magyarországot 33 versenyző képviseli 5 sportágban a világversenyen: gyorskorcsolyában, 

padlóhokiban, műkorcsolyában, alpesi síben és hófutásban indulnak a mieink. 

– Soha nem volt még ilyen nagyszerű négy évünk a felkészülésre – fogalmazott a Magyar 

Speciális Olimpia Szövetség elnöke, Lengyel Lajos az összejövetelen. – Sok támogatást 

kaptunk, sportolóink eljutottak edzőtáborokba, jó eszközökkel, jó körülmények között 

edzhettek. Nem csoda, hogy most azt mondhatom, minden számban éremesélyesek vagyunk. 



A szövetség elnöke külön kiemelte, milyen nagy muníciót adott az olimpiai delegációnak az, 

hogy február 27-én Áder János köztársasági elnök előtt tették le az olimpiai esküt. Köszönetet 

mondott a Lokál és Lokál Extra újságnak, amelyek már hosszú ideje támogatják a 

szövetséget, viszik hírét az országban a tanulásban akadályozott sportolók elszánt 

küzdelmének, nagyszerű teljesítményének. Valamint kifejezte háláját a rendezvény 

ötletgazdájának és megvalósítójának, Klivinyi Zoltánnak, a VIRTUOSO dine&wine 

üzemeltetőjének. 

 

– Örömömre szolgál, hogy ha csupán egy szerénynek tekinthető összeggel és egy gesztussal 

is, de hozzájárulhatok az értelmi fogyatékossággal élő sportkiválóságok eredményes 

versenyzéséhez. És arra kérem a többi vendéglátóst is, csatlakozzanak a kezdeményezéshez, a 

lehetőségeikhez mérten tegyenek ők is értük – mondta Klivinyi Zoltán, aki a búcsúpartit 

pénzbeli adománnyal egészítette ki. Átnyújtotta a március 5-én rendezett Speciális Sunday 

Brunch teljes ételbevételét. A három órás jótékonysági ebéd alatt 150 ezer forint gyűlt össze a 

speciális sportolók javára. 

 

– Sok sikert, érezzétek jól magatokat – így buzdította a Lokál és Lokál Extra főszerkesztője, 

Leitner Attila a versenyzőket, aki reagált Klivinyi Zoltán szavaira is. – Mi sem vagyunk 

irigyek, mi a többi újság figyelmét hívjuk fel a speciális olimpikonokra, ahogy Zoltán tette a 

vendéglátósokkal. Örülünk, ha más médiumok is beszámolnak az eredményeikről, 

mindennapjaikról. 

 

A delegáció március 14-én indul Ausztriába, a világjátékok nagyszabású megnyitója 18-án 

lesz, ez után kezdődnek a versenyek. A mieink eredményeiről rendszeresen beszámol majd a 

Lokál és Lokál Extra, valamint az M4 sportcsatorna. 

 
forrás: http://www.lokal.hu/2017-03-bulival-bucsuztak-a-specialis-olimpikonok/ 
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