„A FOGYATÉKOSSÁGGAL ÉLŐ VÁCI EMBEREKÉRT”
KITÜNTETŐ CÍM
Vác Város Önkormányzat Képviselőtestülete 2006. évben a fogyatékos személyek
érdekében tartósan kiemelkedő tevékenység elismerésére a 27/2006. (V.23.) sz.
önkormányzati rendelettel „A Fogyatékossággal Élő Váci Emberekért” egyéni és közösségi
kitüntető címet alapított, melyet eddig az alábbi személyek és közösségek kaptak meg.
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MÉLTATÁSOK
2006.
Mikó Gyula (†) (egyéni)
„1951-ben kezdett el dolgozni a Siketek Országos Tanintézetében, mint tanár. Mivel országos
intézetről volt szó, munkája az egész országra, így Vácra is kiterjedt. Azonnal bekapcsolódott a
Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének munkájába, és megszervezte a helyi csoportot,
melynek mindenese volt, nemcsak vezetője. Hallókészülék bankot hozott létre az idős, hallásukat
később elvesztett váci és a környékbeli embereknek. Nyugdíjba vonulása után sem lett hűtlen a
helyi csoporthoz, még megromlott egészsége ellenére is segítette annak munkáját. Több mint ötven
évet töltött el a fogyatékossággal élők segítésének szolgálatával Gyula bácsi súlyos betegsége
miatt nem tud köztünk lenni. E helyről is kívánunk Neki jobbulást! A díjat leánya veszi át.”
2007.
Dr. Somorjai Gáborné (egyéni)
„Dr. Somorjai Gáborné 1969-ben szerezte meg diplomáját a Gyógypedagógiai Tanárképző
Főiskolán. Tanári képesítése vakok, gyengénlátók, beszédhibások, és értelmi fogyatékosok
oktatására jogosítja. 1970-től jelenlegi munkahelyén dolgozik. Kezdetben, mint osztályfőnök,
majd hosszú évekig igazgatóhelyettes, 1991-től igazgatóként, 2004-től pedig tagi intézmény
vezetőként a Cházár András Többcélú Közoktatási Intézményben. 2000. augusztusában
munkásságát Arany János pedagógiai díjjal ismerte el a Pest Megyei Önkormányzat Közgyűlése.
Korán elkötelezte magát a sérült fiatalok nevelése, oktatása mellett, és ezen túlmenően életútjuk
egyengetésében. Ennek az elkötelezettségnek a jegyében telnek évei mind a mai napig. Nemcsak
az intézmény falain belül munkálkodott, hanem kereste a lehetőséget arra, hogy a gyerekek
megmutassák önmagukat, kapcsolatokat teremthessenek, segítve ezzel társadalmi
beilleszkedésüket, elfogadásukat. Nevéhez fűződő rendezvények:
„Boldog Karácsonyt”, táborozások a Balaton partján, Szivárvány klub elindítása, Esélyegyenlőségi térkép készítésében való részvétel.”
2008.
Floch Istvánné (egyéni)
„Floch Istvánné, a váci Floch Cukrászat vezetője, ugyan nem hivatásszerűen tevékenykedik a
különféle sérültséggel élő emberekért, de elkötelezett és önzetlen támogatója a Vácott működő,
fogyatékosokkal foglalkozó intézményeknek, egyesületeknek, civil szervezeteknek. Nem volt arra
példa, hogy e közösségek tagjai, munkatársai üres kézzel távozzanak a cukrászüzem kapuján, ha
betértek egy kis süteményt, vagy pogácsát kérni egy-egy rendezvényre. A Vác Város
Önkormányzata néhány éve neki ítélte a Pro Urbe kitüntetést jótékonykodása és a város
közéletében elfoglalt jelentős elismeréseként.”
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2009.
Dr. Chikán Csaba (†) (egyéni)
„A Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Országos Szövetségének alelnöke, a Fogyatékos
Gyermekek, Tanulók Felzárkóztatásáért Országos Közalapítvány kuratóriumának tagja, az
Országos Fogyatékosügyi Tanács tagja, a Fogyatékossággal élő Emberek Szövetségeinek
Tanácsa elnökségi tagja, a Váci Fogyatékosügyi Tanács társelnöke. A Mozgáskorlátozottak
Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete, mely váci egyesületként indult, ebben az
esztendőben ünnepli fennállásának harmincadik évfordulóját. Dr. Chikán Csaba az alapítástól
kezdve nagy figyelmet fordít a mozgásukban korlátozott személyek érdekképviseletére. Három
évtizedes munkássága során nemcsak Vácott és Pest megyében, hanem országos, sőt
nemzetközi szinten is hozzájárult a mozgáskorlátozott személyek mindennapi problémáinak
megoldásához. Létrehozta a Diadalív Lakóotthont és az Esélyek Házát, mely az egyéb
fogyatékos személyek számára is támogatást nyújt. Hagyományt teremtett az Esélyegyenlőségi
Nap megrendezésével, melyen minden váci fogyatékkal élő ember képviselheti magát. Kitartó
munkája, újszerű ötletei, jó szervezőkészsége és meggyőző egyénisége révén sorstársainak
ezreit segítette könnyebb életkörülményekhez, a tanulás és művelődés új lehetőségeihez.
Munkássága nyomán a társadalmi szemléletváltás és az egyenlő esélyek biztosítása terültén
városunkban is érzékelhető változások következtek be.”
2010.
Szikora Gyula (†) (egyéni)
„A Váci Reménység Egyesület atlétáinak edzője, 10 évvel ezelőtt kezdett foglalkozni a váci
kisegítő iskola tanulóival. A sikerek láttán egyre több fogyatékkal élő sportoló jár rendszeresen
atlétika-edzésekre. A Paralimpiai Szövetség is felkérte válogatott sportolói mellé edzőnek.
Kiemelkedő teljesítményt nyújtó tanítványai: Fonódi Gábor világbajnok, Keresztesi Erika
világbajnok, Molnár Klaudia világbajnok – akivel készül a 2010-es londoni olimpiára –, Kanyó
Zsoltot 2008-ban Fair Play díjjal tüntették ki, sokszoros magyar bajnok, világbajnok, szintén
készül a londoni olimpiára. 2010. március 4-8. között rendezték városunkban az értelmi
fogyatékosok mezei futóbajnokságát, melynek főszervezője Szikora Gyula volt.”
2011.
Lakatos Csaba (egyéni)
„Lakatos Csaba a Mozgáskorlátozottak Közép-magyarországi Regionális Egyesület
munkatársaként, valamint újságíróként is ismert és elismert a környezete számára. Már hosszú
ideje áldozatkész, alázatos munkát végez a fogyatékossággal élő emberek esélyegyenlőségéért.
Fiatal kora ellenére (1977-ben született) komoly szinten végez sortársai érdekében szociálisrehabilitációs tevékenységet, így az érdekvédelmi szervezetek és fórumok is felfigyeltek
munkásságára.
Ötleteivel, jó szervezőkészségével, a médiával való kapcsolatok kiaknázásával segíti a
fogyatékossággal élő emberek mindennapjait, az életük bemutatásával elfogadtatásukat.
Kiemelten figyeli a város intézményeiben sorra kerülő programokat és írásaival többek között
a fogyatékossággal élő emberek értékeit közvetíti a váci polgárok felé. Szinte egyedüli
kommunikátora a váci sérült emberek életének.
A Pest Megyei Esélyek Házában is aktívan dolgozik, sok ötlettel és szervező munkával vesz
részt az évente megrendezendő Esélyegyenlőségi Nap, illetve a Para Sport Nap
lebonyolításában.
Lakatos Csaba egész életével, tevékenységével a társadalmi kohéziót erősíti. Munkássága
követendő példa minden váci polgár számára.”
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2012.
Meláth Attila baptista lelkész (egyéni)
Meláth Attila 1991-óta vezető lelkész legfontosabb feladatai közé tartozik a lelki gondozás mellett
a krízis helyzetben történő segítségnyújtás, a nagycsaládosok, szegények, fogyatékosok rendszeres
támogatása és a folyamatos kapcsolat tartás civil szervezetekkel, szociális intézményekkel.
Meláth Attila nemcsak szavakkal, gondolataival támogatja a városunkban élő fogyatékos
embereket, hanem tettekkel is segíti őket. A város közösségi életében való részvételével segíti a
fogyatékos emberekkel történő emberséges bánásmód, a róluk való gondolkodás kedvező irányú
formálását, értékeik megismertetését, méltóságuk megőrzését, mások által tiszteletben tartását.
Teszi ezt önzetlenül, hosszú idő óta tartó szolgálattal.
2014.
Gyurcsán Csaba Lászlóné (egyéni)
Dr. Gyurcsán Csaba Lászlóné a városunkban élő sérült gyermekekért és felnőttekért végzett
tevékenysége kiemelkedő. A Fogyatékosok Napközi Otthonát támogatja, kulturális rendezvények
szervezésével, fellépési lehetőségekkel. Tárgyi adományaival az ellátottak életminőségét javítva.
A Fogyatékossággal élők esélyegyenlőségének napja szervezésében kiemelkedő segítséget nyújt.
Szívesen tevékenykedik a fogyatékos emberekért, együttműködik a város összes fogyatékosokat
segítő intézményeivel, civil szervezeteivel. Segítőkészsége, elhivatottsága mindnyájunk számára
példamutató, méltán érdemes a Fogyatékossággal Élő Váci Emberekért egyéni kitüntető cím
elismerésére.
2015.
Pintér Sándorné (egyéni)
Gyógypedagógusként dolgozott és dolgozik ma is. 10 éve küldötte az Értelmi Fogyatékosok
Országos Érdekvédelmi Szövetségének, 15 évig Mozgáskorlátozottak egyesületének pártoló tagja
volt, 10 évig vezette a váci halmozottan sérült fiatalok Szivárvány Klubját. Jelenleg is szívesen
segíti az értelmileg akadályozott fiatalokat, illetve a mozgáskorlátozottakat felkaroló
szervezeteket.
2016.
Gyetven Jánosné (egyéni)
Vácott és környékén a hivatalokban és rendezvényeken segíti a hallássérült személyek
kommunikációját vagy mások kommunikációját az érintettek felé. Idestova 10 éve Mikesy György
sorstárs igazgató személyi tolmácsaként várja nyugdíjaztatását.
2017.
Tövisné Ujvári Marianna

(egyéni)

Több évtizedes pályája során mindig fogyatékossággal élő emberekkel foglalkozott. Részt
vesz a város számos intézményének életében. Munkáját színvonalasan, hozzáértően látja el
évek óta.
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2018.
Bunna Katalin (egyéni)
Bunna Katalin a Pécsi Tudományegyetem szociális szakán szerzett diplomát, majd később a
Semmelweis Egészségügyi Főiskola addiktológiai konzultációs szakát is elvégezte. A
Mozgáskorlátozottak Közép-Magyarországi Regionális Egyesületénél 2004. óta dolgozik, a
Diadalív Lakóotthon vezetője. Alázatos munkát végez a fogyatékossággal élő emberek
esélyegyenlőségéért. Jó kapcsolatot alakított ki más fogyatékosügyi szervezetekkel.
Ötleteivel, segíti a fogyatékosok mindennapjait. Számos sikeres pályázatot írt lakóotthonnak
és az egyesületnek. Középiskolákban esélyegyenlőségi órákat tart.
2019.
Varga Ágota (egyéni)
41 éve lépett be a Cházár András EGYMI tantestületébe, melynek azóta is tagja. Munkáját
élethivatásának tekinti. Mint utazótanár ellátja a többségi iskolában integráltan tanuló
hallássérült diákok oktatását. 1989-2005. között testnevelőként is dolgozott az iskolában.
Évente indította a gyermekeket futball, röplabda, atlétika, úszó versenyeken. Az országos
röplabda verseny megnyerése az ő nevéhez fűződik. A városi sportversenyekre mindig viszi
tanulóit. Az iskola honlapját szerkeszti, frissíti. Az iskola legnagyobb díjait (Cházár-díj,
Angyal-díj) megkapta. Szakmai munkájára igényesség és maximalizmus jellemző.
2020.
Petke Lajos (egyéni)
Kiváló, sokoldalú és empatikus munkájáért, amelyet a váci siketek sorstársaként és helyi
szervezetének tagjaként, valamint a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének elnökségi
tagjaként fáradhatatlanul végez.
2021.

Szlávikné Szegner Rita (egyéni)
pedagógiai asszisztensként dolgozik a Mozgáskorlátozottak Közép- Magyarországi Regionális
Egyesületének Támogató Szolgálatánál 2012- óta. Szlávikné Szegner Rita az ellátottjaival nem
csupán munkakapcsolatban van, sokszor szabadidejében is segíti őket, igyekszik változatossá
tenni a mindennapjaikat. Évek óta adománygyűjtést szervez családjával a Vácon élő
fogyatékossággal élő emberek számára. Nagy odaadással, empátiával végzi munkáját. Alázatos
tevékenysége, segítőkészsége miatt méltó e díjra.
2022.
Kovács Mária (egyéni)
Kovács Mária nyugalmazott igazgató/gyógypedagógus. 1977-től dolgozott a váci Cházár András
Többcélú Közoktatási Intézményben. Gyerekfelügyelőként kezdte pályáját, majd nevelő tanár,
nevelőtanári munkaközösség vezetője, 12 évig a helyi szakszervezeti alapszervezet titkára volt, később
tanár és 2005-2010 között az intézmény vezetője. 36 évet töltött el az intézményben. A pedagógiai
munkában a maximumra törekvő, az új pedagógiai módszereket, az internet adta lehetőségeket jól
használó gyógypedagógus.
Nyugdíjba vonulása után sem szakadt meg a kapcsolata a hallássérültekkel, mai napig kérik tanácsát,
véleményét.
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2006.
Szivárvány Klub (közösségi)
„1998-ban alakult meg Vácott a halmozottan sérült fiatalok klubja, a Szivárvány Klub. Ma már
36-an vannak. A klub létrehozását az indította el, hogy segítse azokat a fiatalokat, akik az iskola
befejezése után fokozatosan elvesztik korábbi társas kapcsolataikat, barátaikat, mert sérült
fiatalként csak a család adja környezetüket. A klub arra jó, hogy lehetőséget teremt a védett
családi közösségből kilátogatni egy másik értékközösségbe. A klub segít elhárítani a
magányossá válás veszélyét. Míg a sérült fiatal a családban „örök gyermekként” él, a klubban
gyakorolhatja felnőttségét, ami leginkább az értelmileg akadályozott fiatalok esetében fontos.
A klub nem rendelkezik szilárd és rendszeres anyagi forrással, így működésük és ünnepségeik
költségeit adományokból fedezik. Az adományokat szeretetük- kel tudják viszonozni. A díjat
Pintér Sándorné, a Klub elnöke veszi át.”
2007.
Diadalív Lakóotthon (közösségi)
„Az otthon működése egyenrangú, önálló életre sarkallja a sérülteket, mely megyei szinten is
példaértékű. A lakóotthonban odaadó személyek segítik a bentlakókat mindennapi teendőik
ellátásában és munkalehetőséget biztosítanak számukra.”

2008.
Dunakanyari Látássérültek Egyesülete (közösségi)
„Az 1978 óta működő Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének jogutódja.
Mundi Mártonné elnökségével az egyesület munkája fellendült, kiterjesztették tevékenységüket
a város határain túlra is, miután négy kistérség negyvenhárom települése tartozik körzetükbe.
Törekednek a látássérültek számára nélkülözhetetlen segédeszközök beszerzésére támogatást
szerezni és nyújtani, tanfolyamokat szerveznek, munkalehetőségeket igyekszenek felkutatni.
Az egyesület célja a vak és gyengénlátó személyek sokoldalú segítése, érdekeik érvényesítése,
védelme, rehabilitációjuk, társadalmi integrációjuk elősegítése. E mellett összejöveteleket,
szakköröket tartanak, kirándulásokat szerveznek.”
2009.
Cházár András Többcélú Közoktatási Intézmény (közösségi)
„Az intézmény 207 éve biztosítja a sajátos nevelési igényű gyermekek, tanulók oktatásátnevelését, esélyegyenlőségük jegyében. Megyei fenntartása ellenére aktívan bekapcsolódik a
város életébe, valamennyi sport és kulturális programon részt vesz. A tanulók munkáiból
kiállításokat rendeznek, versenyeken szép eredményeket érnek el. Városszerte híres esemény a
Boldog Karácsonyt jótékonysági műsor, a Cházár András Úszó Emlékverseny, a Borbély
Sándor Országos Tanulmányi verseny, ahol a városi integrált tanulók is megmérhetik
tudásukat. Sportolóik között paraolimpikonokkal büszkélkedhetnek. Rendszeresen részt
vesznek a Pályaválasztási kiállításon, a város parkjainak szépítésében, a temetőkertek
ápolásában. Pilinszky János költő szellemében vallják: „A jótett nem jótékonyság. Igazi jó tett
egyedül az, ami valóban segít a másikon. Ehhez azonban erő kell, figyelem, a másik
nyomorának maradéktalan átélése. Mivel csak így és egyedül így segíthetünk a másikon.”
2010.
Kölcsey utcai Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye (közösségi)
„Az intézmény munkatársai lelkiismeretesen, nagy szakmai tapasztalattal végzik
tevékenységüket 1987-től a Vác városában élő súlyosan sérült és autista tanköteles gyermekek
számára. Az intézmény családias jellege nemcsak a gyerekekkel való maximális empatikus,
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türelmes foglalkozások alkalmával mutatkozik meg, hanem abban is, hogy a szülőkkel is jó
kapcsolat kialakítására törekszenek. Céljuk ez által is a családok életének segítése. Több
érdekvédelmi és szakmai szervezettel tartanak fenn kapcsolatot és a főiskolás hallgatók
számára is biztosítják gyakorlatukhoz a megfelelő szakmai hátteret.”
2011.
Simon Antal Általános Iskola, Fejlesztő Iskola, Diákotthon, Gyermekotthon és Pedagógiai
Szakszolgálat (közösségi)
„Az intézmény gyógypedagógiai intézmény. Bár fenntartója a Pest Megye Önkormányzata,
nagy arányban lát elv váci gyermekeket is fennállása óta. Az iskola munkatársi közössége
kötelességének érzi a közoktatáson felül a gyógypedagógia változó igényeiből eredő
feladatokat felvállalni.
Az iskola különösen fontosnak tartja, hogy a váci iskolák azon gyermekein is segítsen, akik
tankötelezettségüket a körzeti iskoláikban részképesség zavaraik, illetve súlyos beszédhibájuk
miatt nem tudják teljesíteni. Minden tanévben jelentős a váci gyermekek lét- száma a
beszédjavító tagozaton. Ezen felül helyet ad a nevelési tanácsadónak is, amely jelentős számban
lát el váci gyermekeket is. Az iskola gyógytornatermében lehetőségük van mozgásfejlesztésre,
Ayres terápia alkalmazására. Terápiás eszközeit minden esetben rendelkezésre bocsátja. 2002től az autizmussal élő gyermekek számára indított csoportokat. Közismert, hogy e gyermekek
iskolai ellátásában milyen nehézségek vannak általában. A nehéz sorsú váci gyermekek
diákotthoni ellátását is vállalja, ha a gyermekjóléti szolgálat más megoldást nem talál a
veszélyeztetett gyermekek elhelyezésére, fejlesztésére. Ebben a tanévben indította a fejlesztő
iskolát, amely halmozottan és súlyosan sérült, főként mozgássérült gyermekek fejlesztésére
létesült. Ebben a tevékenységben is számos váci gyermek részesül.
Nem csak a váci iskolákkal, óvodákkal ápol jó kapcsolatot, hanem az élet más területein is
jelen van a város életében. Az iskola pedagógus közössége részt vett fogyatékos gyermekek
társadalmi befogadását elősegítő országos programban. Az iskola képviselői részt vesznek a
városunkban fogyatékos gyermekek és felnőttek érdekében működő érdekérvényesítő, oktatási
és szociális szervezetek, intézmények összefogásában, közös programok megvalósulásában,
amelyek közül a legjelentősebb az immár 10 éve megrendezett „Fogyatékossággal Élő
Emberek Napja”.
Az intézmény a különböző fogyatékossággal élő gyermekek habilitációjában fejt ki több irányú
tevékenységet nagy odaadással és kitűnő szakmai hozzáértéssel. Amit ma a fogyatékos
gyermekért tesz, annak gyümölcse e gyermekek felnőtt életében érik be, amikor is lényegesen
kisebb terhet jelentenek a társadalom számára, mintha gyermekkorukban nem foglalkoztak
volna intenzíven a fejlesztésükkel. Ezért ez a munka az utánunk jövők életét segíti.”

2012.
Madách Imre Művelődési Központ munkatársi közössége (közösségi)
Az intézmény vezetősége és kollektívája az elmúlt időszakban a szakmai színvonal emelése,
majd szinten tartása és a közönség igényének lehetőségekhez mérten történő kielégítése mellett
nagy figyelmet fordít a fogyatékossággal élő személyekre. Számtalan olyan rendezvény
lebonyolításában, megszervezésében nyújtanak segítséget az intézmény munkatársai,
amelyeket a fogyatékossággal élők civil szervezetei és intézményei szerveznek, mint például a
már hagyománnyá vált Esélyegyenlőségi napot.
A Művelődési Központ munkatársai a fogyatékos embereket, közösségeiket támogató
szemléletével és e szemléletet tükröző munkával terjeszti a fogyatékos emberekről való
gondoskodás, a velük való bánásmód korszerű alapelveken nyugvó kultúráját a minden- napok
szintjén. Ez tiszteletreméltó és követendő példa.
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2014.
Országos Mentőszolgálat Váci Mentőállomás munkatársai (közösségi)
A mentést végzők szürke, láthatatlan tömegéről ritkán esik szó, pedig találkozunk velük nap mint
nap az utcán. Beteget szállítanak, sérültet látnak el, estleg mentést irányítanak, szerveznek, a
sürgős ellátásra szoruló egyszerűbb esetek legnagyobb részében pedig elsőként velük találkozik
a sérült vagy beteg ember. Ők azok az emberek, akik minden nap azért lépnek szolgálatba az
Országos Mentőszolgálat kivonuló egységeinél, hogy legjobb tudásuk szerint segítsenek
bajbajutott embertársaikon. Szakmai felkészültségük, oktatási rendszerük és a gépkocsik
felszereltsége tartja világszínvonalon mind a mai napig a magyarországi mentést. A Váci
Mentősökről minden alkalommal nagyon pozitívak a tapasztalataink. Szakértelmükkel, kedves
stílusukkal mindig segítőkészek. Hivatástudatukkal és emberségükkel a Váci Mentőállomás
munkatársai kiérdemelték és példamutató hozzáállásukkal méltán érdemesek a
Fogyatékossággal Élő Váci Emberekért közösségi kitüntető cím elismerésére.

2017.
Cházár András EGYMI (közösségi)
A Cházár András Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és
Gyermekotthon nagy múltú intézmény. A szervezet munkájával és tantestületével kiemelkedő
teljesítményt nyújt az oktatásban. A hallássérült tanulók mellett egyre több sajátos nevelési
igényű gyermek tanul az óvodában és a szakképzésben is. Mikesy György – az ország első
hallássérült igazgatója – folyamatosan tevékenykedik a fogyatékosok, köztük a siketek és
nagyothallók érdekvédelméért.

2018.
Bölcsődék és Fogyatékosok Intézménye Fejlesztő Napközi Otthon (közösségi)
A Fejlesztő Napközi Otthon önkiszolgálásra részben képes vagy önellátásra nem képes, de
felügyeletre szoruló fogyatékos, illetve személyek részére biztosít nappali ellátást. Fejlesztő,
illetve szinten tartó foglalkoztatásokat szerveznek, hangsúlyozzák az ellátottak meglévő
képességeit, mindezt magas színvonalon, személyközpontú módszerekkel teszik. A napközi
otthonban a gondozónők egyidejűleg több gyermeket is ellátnak. A jól kialakított napirend
megalapozza a gyermekek biztonságérzetét, csoportos és egyéni fejlesztő foglalkozások és
különböző terápiák zajlanak.

2019.
Hajléktalanok Átmeneti Szállása és Nappali Melegedője (közösségi)
A szálló 12 férfi számára biztosít ellátást. A nappali melegedő napközben ellátást biztosít a
városban életvitelszerűen tartózkodó szociálisan rászoruló számára. Lehetőség nyílik: közösségi
életre, tisztálkodásra, ruhacserére, napközbeni egyszeri étkezésre.
Az éjjeli menedékhely egész évben nyitva áll a fedél nélküli emberek részére.

10
2020.
Royal Fitness Edzőterem
Fáradhatatlan, együttérző és sokoldalú munkájáért, melyet évek óta végez a fogyatékossággal élő
emberekért, életminőségük javításáért.
A díjat átveszi Klein István, szakmai vezető.

