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2016. AUGUSZTUS 

V. évfolyam 8. szám  

Az Értelmi Fogyatékossággal 
Élők és Segítőik Országos 
Érdekvédelmi Szövetségének 
(ÉFOÉSZ) „Mi nők” projekt-
je 2016 tavaszán lezárult. A 
projekt célja egyrészt az volt, 
hogy megismertessék a részt-
vevő értelmi fogyatékossággal 
élő fiatalokat a nemi szere-
pek, nőiség témájával, meg-
erősítse őket saját szexualitá-
sukban, másrészt a nyilvános 
akciókkal egyfajta társadalmi 
szemléletformálást eredmé-
nyezzenek. Az ÉFOÉSZ mun-
katársával, Lévai Eszterrel 
beszélgettünk a program si-
kerességéről.    
 
Harmincöt éve foglalkoznak 
az értelmi fogyatékossággal 
élő személyek érdekvédelmé-
vel, miért tartják fontosnak 
kifejezetten a sérült női cél-
csoport támogatását? 
Látva, tapasztalva nem csak a 
társadalom, de az érintetteket 
körülvevő szűk közeg: a csalá-
dok, a szakemberek, gondozók 
és döntéshozók értetlenségét az 
értelmi fogyatékos emberek 
szexualitása és az ér intett nők 
nőisége terén, régóta erősödött 
bennünk az a szakmai cél, hogy 
ezzel valamilyen módon foglal-
kozni kell. Habár az emberi 
jogi szemlélet terjedésének 
köszönhetően egyre több or-
szágban van lehetősége az érin-
tett nőknek ezekben a kérdé-
sekben döntéseket hozni, pár-
kapcsolatban élni, megélni saját 
szexualitásukat, házasodni, 
családot alapítani, mégis szám-
talan kérdést ébreszthet ben-
nünk. A Mi, nők projekten ke-
resztül ezekre a felmerülő kér-
désekre kerestük a válaszokat. 
 
Milyen programokat valósí-
tottak meg a „Mi nők” pro-
jekt keretében?  
Budapesti központi irodánk 
szakemberei a projekt kezdeti 

szakaszában együtt dolgoztak 
az Ars Erotica Alapítvánnyal és 
a Nem Privát Színházzal. Kü-
lönböző csoportfoglalkozásokat 
vezettek, művészeti eszközöket 
és más, játékos módszertant 
kidolgozva. Ezek segítségével 
zajlott a csoportokban a részt-
vevők érzékenyítése, vágyaik 
és félelmeik megbeszélése, 
érdekérvényesítésük támogatá-
sa. E mellett öt vidéki helyszí-
nen indultak el akciócsopor -
tok, ahol a nőiségről, a nők 
helyzetéről, a párkapcsolatok-
ról, a nemi szerepekről, a sze-
xualitás egyes kérdéseiről be-
szélgettünk a résztvevőkkel. 
Szóba került a diszkrimináció, 
az esélyegyenlőség, a különbö-
zős hátrányos helyzetű nőcso-
portok és a társadalmi felelős-
ségvállalás fontossága. A pro-
jekt zárásaként workshopokat 
tartottunk egészségügyi dolgo-
zóknak, szülőknek és szociális-
területen dolgozó szakemberek-
nek is.  
 
A csoportok résztvevői a folya-

mat során online és szemé-

lyes szemléletformáló akció-

kat hajtottak végre, ezek vol-

tak az úgynevezett 

Szívességkommandók. Elláto-

gattak hajléktalanszállókra, 

súlyosan-halmozottan sérült 

gyerekek óvodájába, anyaott-

honba, idősek klubjába, s 

minden egyes helyszínre ado-

mányokkal, kisebb ajándé-

kokkal készültek.  
 

Több a projekttel kapcsolatos 
kiadvány is megjelent felvilá-
gosító jelleggel. Miben segíte-
nek ezek és hol lehet elérni 
őket? 
A program tapasztalataiból két 
kiadvány készült. Egy az értel-
mi fogyatékossággal élő fiata-
loknak könnyen érthetően, 
amelyekben a párkapcsolat, 
szexualitás, orvosi vizsgálatok 
témaköreit jártuk körbe, egy 
pedig a szakembereknek, amely 
a foglalkozások tapasztalatait, 
jó gyakorlatait és az érintett 
témák elméleti hátterét mutatja 
be. A kiadványok megrendel-

hetőek, de ingyenes letöltésre is 
van lehetőség Szövetségünk 
honlapján (www.efoesz.hu). 
Mindezek mellett elkészítet-
tünk egy online érzékenyítő 
kvíz játékot is 
(ismerjmeg.efoesz.hu), amivel 
mindenki tesztelheti tudását a 
fogyatékosságügy területén.  

Mi a terv, hogyan folytatják 
az eddig felépített, sikeres 
kezdeményezést?  
Eddig nagy siker övezte mind 
az említetett kiadványokat, 
mind pedig az elkészült online 

játékunkat is. Előbbieket or-
szágszerte küldtük ki értelmi 

fogyatékosok napközi otthonai-
ba, lakóotthonokba, terjesztjük 

továbbá gyógypedagógiai karo-
kon, alapítványoknál és egyéb 
szervezeteknél is. A projekt és 

a hozzá kapcsolódó kidolgozott 
tematika sem merül feledésbe, 

mivel szerencsére van rá igény. 
Legutóbb Tápiószentmártonon 

voltunk a tápiómenti Kisbárka 
Egyesület szervezésében, ahol 
érintett fiatalokkal beszélget-

tünk a szerelemről, párkapcso-
latról, intimitásról. A közeljö-

vőben szeretnénk elindítani egy 

külön képzést, amely a pro-

jekt alapjaira fog épülni, s 
ugyanezekben a – sajnos máig 

tabunak számító – témákban 
fog útmutatást, elméleti és gya-
korlati ismereteket nyújtani az 

érdeklődő szakembereknek. 

Szabó Noémi 

Elérhetőség 

Weboldal: 
 www.efoesz.hu 
Facebook oldal: 

 https://www.facebook.com/
EFOESZ/ 

 
Telefonszám:  

+36 1 411 1356 
E-mail cím:  

efoesz@efoesz.hu  
 

http://www.efoesz.hu
http://www.efoesz.hu
https://www.facebook.com/EFOESZ/
https://www.facebook.com/EFOESZ/
mailto:efoesz@efoesz.hu
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AGORA   

TERET AD 

 Álláspont  A LÉPÉSELŐNY EGYESÜLET AZ ELSŐ KÖRZET NYERTESE  

ELINDÍTJUK „MUNKÁRA FEL! A TELJES ÉLETÉRT” PROGRAMUNKAT 

Részt vettünk a TESCO áruház által indított programon. 

Pályáztunk és bejutottunk a szavazatgyűjtő fordulóba, ami 

május 11 és június 7 között zajlott országszerte. Ebben az 

időszakban 19.781 szavazatot kaptunk a vásárlók jóvoltá-

ból, amivel az első körzet nyertesei lettünk és elindíthatjuk 

Munkára Fel projektünket.  

 
Álláskeresők lépéselőnyben! 

A programmal olyan célcsoportot célzunk meg, mint a hát-

rányos helyzetű, hajléktalan családok, munkanélküliek, 

fogyatékkal élők, kismamák, pályakezdők, kiemelt figyel-

met fordítva az infrastruktúrában elmaradott településeken 

élők felé, akik még inkább el vannak zárva a lehetőségek 

elől. Legfőbb célunk a Munkára Fel! program keretében: 

munkaerő-piaci felkészítés 80 fő számára, minimum 5 fő 

hátrányos helyzetű munkavállaló elhelyezése.  

Egyensúlyban Önmagunkkal! 
Elindítjuk Motivációs-és életvezetési klubunkat, amelyen  a 

résztvevők önismerete fejlődik, a csoportos munka kereté-

ben önkifejezési készségük erősödik, kapcsolati hálót ala-

kítanak ki. Fejlődik kommunikációs, probléma-megoldó 

készségük, tanulási és megfigyelő képességük, gondolko-

dási, kapcsolatteremtő és kudarctűrő képességük.  

 

A fiatal tehetségeket is  
támogatjuk! 

A Munkára fel! Program keretében alkotáspályázatot hirde-

tünk: fotó-grafika, kisfilm és vers kategóriákban. A beérke-

zett pályaműveket a nagyközönségnek is bemutatjuk, kiállí-

táson, a kisfilmek pedig felkerülnek online csatornáinkra. A 

nyertesek ünnepélyes keretek között vehetik át a jutalmat. 

A projekt beindításával a már említett réteget szeretnénk 

szakmailag fejleszteni, olyan tudást nyújtani számukra, 

amellyel bátran és magabiztosan kiléphetnek a munka 

világába.  

 

Ezúton is szeretnénk megköszönni a rengeteg szavazatot, 

támogatást és a belénk vetett bizalmat!  

 

A projekt eseményeit, eredményeit nyomon követhetik  

weboldalunkon: lepeselony.com  

Illetve közösségi oldalunkon: 

www.facebook.com/lepeselonyegyesulet/ 

A LÉPÉSELŐNY EGYESÜLET KOMPLEX SZOLGÁLTATÁSAI 
MAGÁNSZEMÉLYEKNEK 

 Álláskeresési tanácsadás és állásközvetítés 

 Álláskeresési, motivációs, életvezetési, kommunikációs tré-

ningek 

 Pályaorientációs és pályakorrekciós tanácsadás 

 Klubfoglalkozások és szakmai (tovább) képzések  

 Önkéntesek fogadása 

 

VÁLLALKOZÁSOKNAK 

 Pályázatírás és projektmenedzsment 

 Esélyegyenlőségi terv és rehabilitációs akkreditáció készítése 

 Munkaerő közvetítés 

 Társadalmi felelősségvállalás elősegítése (CSR akciótervek 

készítése, család-és fogyatékos barát munkahelyek kialakí-

tása 

 Marketing-és médiaszolgáltatások 

Keresse munkatársainkat bátran és bizalommal! 

4026 Debrecen, Csap u. 36. (52/321-666)  
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Művészet  

Arany Partner Egyesület Tevékenységei  
 
- sport tábor szervezése, lebonyolítása 
- sportolói-, szurkolói találkozók szervezése, lebonyolítása 
- fiatal tehetségek felkutatása 
- szponzorkeresés 
- adománygyűjtés, adományosztás 
- pályázatok kiírása, figyelése 
- ösztöndíjak kiírása 
- kiállítások szervezése 

 

 

„EGY BARÁTOM SZAVAIVAL ÉLVE: UDVARI FESTŐ VAGYOK” 

BEMUTATKOZIK SZEIFERT LÁSZLÓ  

Széles a Tisza rendezvény keretében 

településünkön, Tiszalökön kaptunk 

egy lehetőséget kiállításunkra. Egy 

teremben békésen megfértek a régi 

idők, dinasztikus halászat eszközei, és 

egy tehetséges, helyi fiatalember, Szei-

fert László alkotásai is.  

 

Amikor a festményeket érdeklődve 

szemügyre vettem, azonnal lettek is 

kedvenceim, amelyek szinte megszólí-

tottak. Jellegzetes színvilága, realista 

stílusa, műveinek témaköre felkeltette 

figyelmemet. Itt találkoztam személye-

sen az alkotóval és megbeszéltük egy 

mini interjú időpontját. 

 

H.V.:Mikor kezdtél el foglalkozni a raj-

zolással?  

Sz.L.:Nagyon korán kezdtem el rajzolni. 

Édesanyám mesélte, mikor óvodás 

voltam, az óvónő behívta az óvodába 

és mutatta neki, mennyire másképpen 

rajzolok, mint a többi gyermek.  Ké-

sőbb kisiskolásként is rengeteg rajz-

versenyt nyertem, aszfaltrajz versenye-

ken is gyakran első voltam. Amikor 

alkottam, mindig intenzívebbé váltak 

álmaim. Általános iskolásként Pappné 

Kórik Judit foglalkozott velem, a portré 

és a grafika alapjait tanította, valamint 

nagyon sokat, de egészen más stíluso-

kat tanulhattam meg Erdélyi Béláné 

tanárnőtől is rajzóra keretében. Köszö-

net érte mindkettőjüknek! 

 

H.V.:Művészlélekként, hogyan kerültél 

kapcsolatba a jogi pályával?  

Sz.L.:Hajdúnánáson voltam gimnazis-

ta, német nyelvszakon. A középiskolá-

ban hanyagoltam a rajzot, mert tud-

tam, művészi pálya ritkán nyújt biztos 

megélhetést. Ezért döntöttem úgy, 

hogy a jogi pályát választom, állam-

igazgatás- közigazgatás irányában. 

Elsőként a Vízügyi Igazgatóságon kezd-

tem el dolgozni. Mellette társasági jo-

gászként tevékenykedtem, szakvizs-

gám elvégzése után. Aztán a Nyíregy-

házi Környezetvédelmi Felügyelőség-

hez kerültem, jelenleg is ott dolgozom.  

 

H.V.:Van másnak is hasonló tehetsége 

a családban?  

Sz.L.:Édesapám is alkotólélek, de ő 

inkább tehetségét a barkácsolási mun-

kákban kamatoztatja, abban teljesedik 

ki igazán.  

 

H.V.:Egyetemistaként is foglalkoztál a 

festéssel?  

Sz.L.:Tanulmányaim alatt ismét vissza-

tértem a festéshez, ekkor már olajfes-

téssel is próbálkoztam. Első olajfest-

ményemet 23 évesen készítettem el. 

 

H.V.:Ösztönös vagy tanult a festéstech-

nikád? 

Sz.L.:Nem tanultam a festést. Teljesen 

ösztönösen jön, egyszerűen megnyug-

tat és gyönyörködtet.  

 

H.V.:Alkotómunkád színhelye? 

Sz.L.:Egy barátom szavaival élve: udva-

ri festő vagyok! Szabadban, egy előte-

tős teraszon szeretek nyáron alkotni, 

télen a fürdőszoba falai közt. Az ecset-

tel pedig „kesztyűs kézzel” bánok, 

mert nem rajong a kezem a festék 

anyagáért. Nagyon komolyan veszem 

az alkotást, igazán aktív figyelmet kí-

ván! 

 

H.V.:Emberi értékekről hitvallásod? 

Sz.L.:Az ember éljen teljes életet! Akár-

melyik feladatomat végzem, igyekszem 

mindegyikben teljes, egész emberként 

jelen lenni! Talán hajlok a maximaliz-

mus felé. Lelkiismeretesen végzem az 

adott feladatot. 

 

H.V.:Milyen terveid vannak a jövőre 

nézve?  

Sz.L.:Terveim természetesen vannak, 

az egyik, hogy szeretnék minél több 

kiállításon részt venni.  Szerencsésnek 

érzem magam, mert környezetem, csa-

ládom mindenben támogat. 

 
Huri Valéria 

- könyvkiadás, adathordozó-kiadás (CD, 
DVD) 
- író-olvasó találkozók szervezése 
- szabadidős programok szervezése 
- alkotó táborok szervezése  
 
 
KAPCSOLAT 
4034 Debrecen, Hóvirág u. 33.  
Telefon: 20/590-6035, 42/502-114  
E-mail: iroda@aranypartner.hu  
Web: www.aranypartner.hu 
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Klapek Gabriella 

énekes, zeneszer-

zővel beszélget-

tünk egyéni zene-

terápiás módszeré-

ről, amely gyógyító 

hatása mellett 

igazi kultúraterem-

tő erővel bír. A mű-

vésznő Kárpátalja 

területéről költö-

zött Magyarország-

ra 1966-ban családjával, a debreceni 

Kodály-kórus alapító tagja, állatvédő, 

emellett hímezve festő. 2003-ban a III. 

Nemzetközi Kézimunka Kiállításon 

gobelin kategóriában díjat nyert, egyéni 

tárlatait is megtekinthette már a nagy-

közönség. A zene különleges helyet fog-

lal el életében, ami bevallása szerint 

túllép a szavakon és valódi gyógyír. A 

vele készült interjúból kiderül, hogy mi-

ben rejlik egyéni fejlesztésű zeneterápi-

ájának titka.  

 

Honnan jön a zene iránti szeretete?  

A családunkban állandóan szólt a zene, 

hiszen édesanyám zongoratanárnő volt, 

naponta több órát gyakorolt, így már a 

gyerekkoromat is végigkísérte a dalla-

mok szépsége. Mindezt átörökítették 

rám a szüleim, és így lettem zenemű-

vész. Akiben van egy kis alkotási tehet-

ség, nem veszhet el. Azt vallom, hogy 

először legyél ösztönzenész, és azt kö-

vetően találd meg azt a helyet, ahol a 

legjobb válhat belőled. Eressz a zongo-

rához például egy hároméves gyereket. 

Rögtön teljes tenyérrel rácsap a klavia-

túrára, majd csak pötyögtet a kis ujjai-

val. Kvázi zenét produkál, alkot. Ha 

mindezt keretbe foglaljuk és támogatjuk 

ösztönművészetét, sikeres zenész vál-

hat belőle.  

 

Miben tud segíteni azoknak, akik Önhöz 

fordulnak?  

A zene egy csodálatos, éltető erő, amit a 

zenekedvelők is átéreznek azonnal, 

ahogy meghallják kedvenc dalukat vagy 

éppen az általam játszott műveket. Ér-

demes világhírű előadóktól, karmeste-

rektől, szólistáktól inspirálódni és olyan 

dalokat hallgatni, amelyek hatnak érzel-

meinkre. Lehet az illető nem is veszi 

észre első alkalommal, hogyan hat rá a 

művészetem, de ha többször visszajön, 

azt tapasztalja, hogy a lelki-fizikai-és 

mentális állapota egyaránt javul. Az em-

ber szervezete éhezik a jó zene után, 

hiszen életünk meghatározó eleme.  

 

Miben rejlik az egyéni zeneterápiás 

módszerének ereje?  

Sokszor fordultak hozzám olyan szemé-

lyek, akik éppen életük legrosszabb 

időszakát élték, tele kudarcokkal, csaló-

dásokkal. Vannak, akik magukba fojtják 

problémáikat, vannak, akik kibeszélik 

magukból. Ilyenkor látom rajtuk, hogy 

szükségük van a zene gyógyító erejére, 

arra, hogy ne egyedül nézzenek mindez-

zel szembe.  Vigasztalni, simogatni kell 

őket gesztussal, szavakkal, dallamok-

kal. Amiért különleges a módszerem, 

hogy spontán zeneszerzéssel, improvi-

zációval segítek azoknak, akik felkeres-

nek. Megfigyelem az emocionális állapo-

tukat, reakcióikat és azt átvetítetem 

zenébe, ami vigasztaló hatású.  

 

Akár fogyatékkal élők is felkereshetik?  

Bárki jöhet, akinek szüksége van a gyó-

gyító művészetemre. Fogyatékkal élők 

esetében szükség van az ápoló személy-

re, vezetőre is, aki elkíséri az illetőt, hi-

szen ők egy bizonyos tematika szerint 

dogoznak, fejlesztik a sérültet. Eddig 

nem volt lehetőségem értelmi sérülteket 

megfigyelni, de biztos vagyok benne, 

hogy hihetetlenül hálásak, és örülni tud-

nak a zenének.  

 

Milyen más hatásai vannak a terápiá-

nak, amit mindenképp kiemelne?  

A már említett „vigasztaló” hatása mel-

lett, kultúrafejlesztő hatása is van. Ha 

valaki felkeres, felkészítem rá, hogy egy 

olyan egyéni életérzést kap, amit eddig 

még soha. Az úgynevezett crossover 

technikát alkalmazom, ami a zenei mű-

fajokat keresztező, többféle műfajt, stí-

lust ötvöző zenei előadói felfogás. Így 

minden embernek azt adom, amire ép-

pen szüksége van. Kialakítom a vizuális 

kapcsolatot, mialatt ráérzek a személy 

éppen aktuális lelkiállapotára, amit ze-

nébe foglalok. A karakterre koncentrá-

lok, próbálom elképzelni az eddigi életét 

és azt, hogy hova fejlődhet, vagyis az 

egyéniségét zongorázom le.  

 

Mit üzenne azoknak, akik eddig nem 

találkoztak egyéni módszerével?  

Ez nem csupán módszer, ez egy olyan 

jelenség, ami gyógyszerek nélkül ápolja, 

gondozza a lelket és a testet egyaránt. 

Várom szeretettel azokat az érdeklődő-

ket, akik elmondanák benyomásaikat, 

tapasztalataikat a terápiát követően. 

Mindez engem már meggyógyított, sze-

retném átadni az érzést a zene nyelvén, 

ami mindenki számára érthető, hiszen 

világnyelv.  

 

Kapcsolat:  

Klapek Gabriella  

Telefon: +36-52-424-384 

Mobil: +36-30-321-1040 

 

Hallgasson bele  dalaiba 

https://www.youtube.com/watch?

v=8c5LNRCfc-c   

LÉLEKHANGOLÓ  
AZ EMBERI LÉLEK BELSEJÉBEN- 

 BESZÉLGETÉS KLAPEK GABRIELLA MŰVÉSZNŐVEL  

A ZENETERÁPIA, MINT A SZEMÉLYISÉGFEJLŐDÉS MOZGATÓRUGÓJA  

Programajánló 

zeneterápiás szoba, 

a művésznő otthonában  

https://www.youtube.com/watch?v=8c5LNRCfc-c
https://www.youtube.com/watch?v=8c5LNRCfc-c
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V. évfolyam, 8. szám  

HANDBIKE-KAL A BALATON KÖRÜL 

NAGYMÁTÉ SÁNDOR EGYÉNI CSÚCSOT DÖNTÖTT 

A handbike-ozás szabadidős tevékeny-

ség mellett paralimpiai sportág is, ami 

lehetőséget biztosít a fogyatékkal élők 

kiteljesedésére. Nagymáté Sándor, a 

Lépéselőny Egyesület munkatársa a 

parasportok nagy kedvelője részt vesz 

a legtöbb megyei és országos verse-

nyen. Legutóbb egyéni szervezésben, 

néhány ismerősével körbetekerték a 

Balatont.  

Beszélgetésünk alkalmával elmondta, 

hogy milyen akadályokkal kellett szem-

benéznie kerekesszékesként és mit 

jelentett számára mostani teljesítmé-

nye.  

 

H o n n a n  j ö t t  a z  ö t l e t ,  h o g y 

kerekesszékesként körbebiciklizd a 

Balatont? 

Egyik barátom és ismerősei minden év 

májusában körbetekerik a Balatont, 

ezúttal nekem is szóltak, hogy tartsak 

velük. Sportemberként nem mondhat-

tam nemet erre a lehetőségre. Május 

elején akartunk menni, de a rossz idő-

viszonyok miatt áttettük a hónap végé-

re. Összesen 215 km-t tekertünk, ez-

alatt összetalálkoztunk a Balatonkör 

résztvevőivel is. Balatonfüredről indul-

tunk Siófok felé, majd Balatonlellén át 

Badacsony és Tomaj felé vettük az 

irányt, végül visszamentünk Füredre. 

Első nap majdnem 92 km-t tettünk 

meg, második nap 73 km körül, a har-

madik nap pedig ami maradt, de pihe-

nésként beiktattunk egy fürdőzést is.  

 

Milyen speciális felszerelésre volt szük-

séged?  

Balatonfüreden kölcsönöztem egy 

handbike-ot, a sajátomat elég körülmé-

nyes lett volna vonattal elvinni Debre-

cenből. A kézi működtetésű kerékpár 

felbecsülhetetlen értékű segítséget 

nyújt a fogyatékkal élő sportimádók 

számára. Több fajta handbike létezik. 

Amivel én indultam a kerekesszékhez 

csatlakoztatható handbike-ok csoport-

jába tartozik. Előnye, hogy könnyen fel- 

és leszerelhetőek, viszonylag kis helyet 

foglalnak el, könnyebben szállíthatóak. 

A nagyobb kerekűvel sokkal jobban 

lehet haladni, az úthibákat sem veszi 

fel annyira. Például lejtős szakaszokon 

38 km/h –val is mentem. A másik cso-

portba a versenysportban használatos 

merevvázas handbike-ok tartoznak, 

amiket fekvő vagy térdelő testhelyzet-

ben használnak.  

 

Milyen akadályokkal kell szembenéz-

ned egy hasonló túrán és kik voltak a 

segítségedre? 

Összesen négyen indultunk, egyedüli 

kerekesszékesként számíthattam a 

többiek segítségére adott helyzetben. 

Ilyen volt, amikor nem tudtam lemenni 

a padkáról, vagy amikor a szállás nem 

volt akadálymentesített. Kisebb akadá-

lyozó tényezők mindig felmerülnek. Ami 

egy egészséges számára nem jelent 

problémát, az egy mozgásszervi sérült-

nek már igen.  

 

Mit jelent számodra a teljesítmény, 

amit elértél? 

Megdöntöttem minden eddigi csúcso-

mat, mert még egy huzamban nem 

tekertem ennyit. Egy nap eddig 65 km-t 

tettem meg összesen. Kicsit izgultam 

is, hogy fogom bírni. Balatonkenesénél 

van egy löszfal, az itteni szakaszon 

szükségem volt egy kis pihenőre, de 

aztán folytattam tovább. Nagyon jó 

érzés volt, amikor beértünk a célba.  

 

Mi ösztönöz, hogy hasonló versenyeken 

vegyél részt és milyen terveid vannak 

még? 

Nagyon megfogott ez a sportág, a jövő-

ben szeretnék egy verseny handbike-ot 

venni és kijutni a paralimpiára, persze 

addig van még mit fejlődnöm. Fontos 

számomra a sport, mindig is az életem 

része volt. Ha sikerül beszerezni egy 

versenybringát, első körben részt aka-

rok venni a megyei sportrendezvénye-

ken. Márciusban már negyedik alka-

lommal voltam a Rotary Futófesztivá-

lon. Egyéni szervezésben tavaly körbe 

tekertük a Tisza-tavat, nemrég pedig 

Pesten voltunk a Vivicittá Városvédő 

Futás alkalmával.  

 

Szabó Noémi 

Szivárványház  

•Bajcsy Bútor, Bajcsy-Zsilinszky. u. 15.  

•Bíró Istvánné Fodrászat, Trombitás utca 

14.  

•COOP Élelmiszerüzlet, Mátyás király utca 

66. 

•Csongrádi Zita (fodrász), Domokos Lajos u. 

4.  

•Drink-Port Kft., Diószegi út 22/C.  

•Dr. Mauks Levente, Egyetem sgt. 40/b. 

fszt.2.  

•Hatvani István Gyógyszertár, Lehel u. 22.  

•Ikon Étterem, Piac utca 23.  

•Kiss Bútor, Arany János u. 24. 

•Kígyó patika, Széchenyi u. 1 

•Kriszta Élelmiszerbolt, Mester utca 36.  

•Lejla Pékség , Füredi út 54, Mester u.  

•Mickós Oktatási Kft., Múzeum utca 4.  

•Óriás hamburger és gyros center 

Péterfia u. 42-44.  

•One Euro Market, Csapó u. 6.  

•Onome Szemklinika-Szemészet-Optika, 

Kossuth u. 3.  

•Rock Söröző, Péterfia u. 42-44. 

•Pepepanini Kávéház, Kossuth u. 8. 

•Pepsi bár, Darabos utca 12. 

•Privát Élelmiszerbolt, Vereczke utca 13.  

•Sahara Keleti fűszer és élelmiszerbolt 

Péterfia u. 59.  

•Sörpark Kft. Vármegyeháza. u. 1.  

•Solisun Szolárium, Kálvin tér 7.  

•Sweet-Line 98 Kft., Űrhajósok tere, Petőfi 

tér, Vágóhíd  u., Ötvenhatosok tere 

•Szent György Gyógyszertár, Bethlen utca 

11-17. 

•Tar Fodrász Stúdió, Debrecen, Borz u. 25. 

•Víg Molnár Vendéglő, Vámospércsi u.28.  

  ADOMÁNYDOBOZ PROGRAMUNK  TÁMOGATÓI  
Hosszú távú célunk az általunk kínált tevékenységek, programok támogatására fordítani 

minden befolyt adományt és jótékony felajánlást. 

Rövid távú célunk családi napok megszervezése, ahol egészségesek-és fogyatékkal élők 

számára biztosítunk egészségügyi szolgáltatásokat. 

Köszönjük az eddigi támogatást!  
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TERJESZTÉSI PONTOK  

 
DEBRECEN  
 

• Butiq Étterem, Csapó u. 36. • Csóra-Cipő 

Kft., Bartók Béla u. 17. •Debreceni Egyetem 

Andragógia Tanszék, Egyetem tér 1., • Deb-

receni Egyetem Pszichológia Tanszék Könyv-

tár, Egyetem tér 1. • Debreceni Művelődési 

Központ, Kossuth u. 1. • Lépéselőny Köz-

hasznú Egyesület Védett Műhely, Erkel Fe-

renc u. 10. • Debreceni Egyetem BTK Szocio-

lógia Tanszék, Egyetem tér 1. • DMJV Város-

háza, Kálvin tér 11. • DMJV Családsegítő és 

Gyermekjóléti Központja, Mester u. 1. – Víz-

torony u. 13-15. • Debreceni Foglalkoztatási 

Központ, Csap u. 36. •Dr. Mauks Levente 

fogorvos, Egyetem sgt. 40/b fsz.2. • Főnix 

Patika, Angyalföld tér 13-14. • Hajdú-Bihar 

Megyei Kormányhivatal Munkaügyi Központ-

ja, Piac u. 54. •Kenézy Gyula Kórház és Ren-

delőintézet, Bartók Béla út 2-26 • KÖZ-Pont 

Ifjúsági Egyesület, Péterfia u. 18. (Debrecen 

Pláza emelet) • Madárfészek Hajstúdió, 

Pajzs u. 18. • MÁV Rendelőintézet, Erzsébet 

u. 11-13. •Nagyállomás (vasúti váróte-

rem) •PepePanini Kávézó, Kossuth u. 8/

Egyetem tér 1. (templom) •Sugár Zsanett, 

műkörömépítő, Bercsényi u. 93.•Galambos-

Lindenfeld Nyelvstúdió, Petőfi tér 19/3. II/1.  

 
 

HAJDÚSÁMSON  

 
•Szivárványház, Kossuth út 43.  


