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MPN2020 - Magyar Parasport Napja  
 

LÉLEKMOZGATÓ ORSZÁGOS PROGRAM 
 
 

 
 
A Magyar Országgyűlés döntése alapján 2018. február 22-én ünnepelhettük először a Magyar 
Parasport Napját. A Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) és a Fogyatékosok Országos Diák-, 
Verseny- és Szabadidősport Szövetsége (FODISZ) az elmúlt években szakmai programok és 
protokolláris események mellett az ország összes köznevelési intézményét (óvodáját, iskoláját) 
megszólította LÉLEKMOZGATÓ névre keresztelt programjával, arra kérve az intézményvezetőket, 
pedagógusokat, hogy február 22-én érzékenyítő, interaktív osztályfőnöki órát, rendhagyó testnevelés 
órát, játékos sportfoglalkozást tartva emlékezzenek meg a magyar parasportolókról, a magyar 
parasportról.  
 
A Lélekmozgató program a köznevelési intézményekben sikeresen működik, tavaly már több, mint 500 
intézmény csatlakozott a felhíváshoz. A visszajelzések mind arról tanúskodtak, hogy nagyszerű dolog 
valósult meg: A LÉLEK VALÓBAN MEGMOZDULT, így a szándék, az akarat, az elszántság, a 
céltudatosság és az érzelmek feltörtek, a testet mozgásra, cselekvésre késztették. A program 
bebizonyította: ahhoz, hogy a lélek mozduljon, megismerés, tapasztalás, megértés, befogadás, 
azonosulás szükséges.  
 
Mivel idén a Magyar Parasport Napja szombatra esett, adódott a lehetőség, hogy a gyerekeken, 
fiatalokon túl a nagyobb nyilvánosság, a felnőtt lakosság felé is nyisson a program, így idén nem csak 
a köznevelési intézményeket, hanem az ország összes önkormányzatát megszólítottuk, arra kérve 
őket, hogy emlékezzenek meg kerületi, települési szinten is a Magyar Parasport Napjáról, hogy minél 
szélesebb körhöz eljusson a Magyar Paralimpiai Bizottság fő üzenete: „Fogyatékosnak lenni nem 
jelenti azt, vesztesnek lenni.” 
 
A Lélekmozgató programhoz csatlakozó köznevelési intézmények, önkormányzatok 2020. február 22-
ig tudták magukat regisztrálni a www.fodisz.hu oldalon. 2020-ban is több 500 köznevelési intézmény és 
közel húsz önkormányzat csatlakozott. A visszajelzésekből, médiamegjelenésekből az is látszott, hogy 
ennél jóval több önkormányzat aktivizálta magát és tartott önállóan települési szinten programot, vagy 
támogatta, segítette valamilyen módon a köznevelési intézmények által megvalósított Lélekmozgatást. 

 
Az idei Lélekmozgató program újdonsága volt, hogy a rendhagyó osztályfőnöki órákhoz, érzékenyítő 

beszélgetésekhez ajánlott „A csodafedezet – Vitéz Halassy Olivér” című és a „A lehetetlen határán 

– magyar parasportolók” című dokumentumfilmek mellett parasportolókról szóló további videókat, 

valamint Pálfai Károly: „Lecsó” c. kisfilmjét - mely egy kerekesszékbe kényszerült fiatal sportoló 

történetét mutatja be – is elérhetővé tettük a programban résztvevők számára.  

 

http://www.fodisz.hu/


 

 

 
 
A Lélekmozgató testnevelés órákhoz az előző években ajánlott kilencféle parasportág   - boccia, 

csörgőlabda, floorball, kerekesszékes kosárlabda, padlóhoki, parafekvenyomás, ülőröplabda, vakfoci, 
vakfutás segítővel – mellett, idén két új inkluzív sportág: a baskin és tchoukball is bekerült a programba, 
valamint több Magyar Parasport Napja rendezvényen megjelennek a para-teqball szakágak is.  

 

Az óvodás, kisiskolás korosztály számára Bartos Erika író, illusztrátor - a „Bogyó és Babóca” és számos 

más nagysikerű gyerekkönyv szerzőjének - nagyvonalú felajánlásának köszönhetően érzékenyítő 

mesék (Örömtánc, Holdbogár, Holdhinta című mesék), valamint színezhető rajzok is díjmentesen 

hozzáférhetővé váltak a Lélekmozgató programban résztvevő intézmények számára. A tavalyi évben 

felajánlott meséken túl itt is tudtuk újdonsággal szolgálni, újabb mesék is letölthető, elérhetővé váltak, 

bővítve a segédanyagok kínálatát a legkisebb korosztály számára. 

 
A Lélekmozgató programok megvalósítását segítő különböző szakmai anyagok, segédletek a 
www.hparalimpia.hu és a www.fodisz.hu oldalon voltak elérhetők. 

 
A csatlakozó intézményekneknek programbeszámoló és videópályázattal is készültünk, melyekkel 
értékes sporteszközvásárlási utalványokat lehetett nyerni 2.000.000 Ft összértékben. Az 
önkormányzatok szintén tudtak pályázni a megvalósított programjuk beküldésével, a legkreatívabb, 
legszínvonalasabb Lélekmozgató eseményt megvalósító önkormányzat elnyerhette a „Legaktívabb 
MPN2020 Település” címet, a szerkesztőségek, beküldött videós beszámolóikkal pedig az „MPN2020 
Médiadíj”-at. 
 
A Magyar Parasport Napjának minden évben van két felkért nagykövete, akik saját személyes életükkel, 
sportpályafutásukkal, emberi minőségükkel példaként szolgálnak mindenki számára és természetesen 
aktívan közreműködnek, megjelennek az MPN eseményeken és segítik a Lélekmozgató programok 
megvalósulását is. A Magyar Parasport Napja idei két nagykövete: Gurisatti Gréta és édesapja 
Gurisatti Gyula volt. 
A MPN2020 Nagykövetei igazi sportos család tagjai. Gurisatti Gréta a Dunaújvárosi Főiskola Vízilabda 
Egyesület vízilabdázója, számos világ- és Európa-bajnoki érem tulajdonosa, édesapja, Gurisatti Gyula 
paralimpikon parasportlövő, sporthorgász világbajnok, búvárúszó világbajnok. A Gurisatti család 
számára nem kérdés, hogy sportoljanak, Gréta testvérei is jeleskednek ezen a téren, és 
példamutatásban Gurisatti Gyulára mindig számíthatnak: „Nem tartoztam soha a tehetséges sportolók 
közé. Mindent, amit az életben elértem, azt a kitartó, kemény és céltudatos munkának köszönhetem. A 
sport nem csak fizikálisan, de lelkileg is megedzi a testet. Biztos vagyok abban, hogy a balesetem utáni 
gyors felépülésemet a sportnak és a családomnak köszönhetem. Azt remélem, hogy saját példámmal 
erőt tudok adni azoknak a sorstársaimnak, akik hasonló helyzetbe kerülnek.” – vallja a kiváló sportoló, 
sportszakember. 
 
Az MPN2020 keretében 2020. február 21-én szakmai konferenciát is szervezett a Magyar Paralimpiai 
Bizottság. Ebben az évben, a meghívott előadók segítségével, a parasport jövőjét elemezték. A 
konferencia betekintést nyújtott a robotika szerepébe a parasportban, technikai újításként pedig a 
TeqBall parasportágaival is meg lehetett ismerkedni. A parasport a XXI. században témához jól illet 
Mike Peters előadása is, aki a Nemzetközi Paralimpiai Bizottság (IPC) ügyvezető igazgatójaként 
avatta be a résztvevőket az IPC 2030-ig tartó átalakításába. A konferencia arról is szólt, hogy a 
Testnevelési Egyetem hogyan alkalmazkodik a XXI. század kihívásaihoz, mely témában parasportolók 
is megszólaltak. 
A konferencia kertében köszöntötték a tavalyi év világ- és Európa-bajnoki érmes parasportolókat és a 
Magyar Paralimpiai Bizottság 2019. évi díjai is itt kerültek átadásra. 

http://www.hparalimpia.hu/
http://www.fodisz.hu/


 

 

 
 
A Magyar Parasport Napja minden év február 22-e. A dátum a Halassy Olivér Sport Club 1970-es 
megalakulásához köthető. Az 1970-2020. közötti időszakról a „Fél évszázad a parasport szolgálatában 
– a Halassy Olivér Sport Club 50 éve” című előadásra a szervezők meghívták a HOSC volt és jelenlegi 
sportolóit. 
 
 
A Magyar Paralimpiai Bizottság 2020. február 22-én megszervezi továbbá a hagyományossá vált 

koszorúzást az Olimpia Parkban, ahol méltó módon emlékeznek meg a már elhunyt paralimpiai 

bajnokokról, paralimpikonokról. 

 

 

SAJTÓNYILVÁNOS MPN2020 ESEMÉNYEK 
 
 
SAJTÓTÁJÉKOZTATÓ 
 
Sajtótájékoztató időpontja: 2020. február 12. (szerda), 10.00 óra. 
  
Sajtótájékoztató helyszíne: Vakok Általános Iskolája, Nádor terem – 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 
39., 3. emelet. 
  
A sajtótájékoztatón kamerabarát aktivitásként vaksakk, showdown (vak-asztalitenisz), para 
teqpong bemutatóra is sort kerül. 
  
Sajtótájékoztató résztvevői voltak 
  
- Szabó László, a Magyar Paralimpiai Bizottság és a Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és 
Szabadidősport Szövetségének elnöke 
  
- dr. Géczi Mariann, az EMMI főosztályvezetője 
  
- Gurisatti Gréta, válogatott vízilabdázó és édesapja Gurisatti Gyula, paralimpikon sportlövő, 
világbajnok búvárúszó, az MPN2020 program nagykövetei 
  
- Somorjai Ágnes, a Vakok Általános Iskolája intézményvezetője. 
 
 
SPORTSZAKMAI ÉS PROTOKOLLÁRIS PROGRAMOK  
 
Február 21. / „Parasport a XXI. században” MPN2020 Konferencia és Díjátadó 
Időpont: 14.00-17.00 
Helyszín: Magyar Sport Háza – 1146 Budapest, Istvánmezei út 1-3.   
 
Február 22. / KOSZORÚZÁS  
Időpont: 09.30-10.30 
Helyszín: Budapest, Olimpia Park  
 
Február 22. / Sportesemény - Para Ergométeres Országos Bajnokság 



 

 

 
 
Időpont: 12.00-14.00 
Helyszín: Alba Régia Sportcsarnok – 8000 Székesfehérvár, Gáz u. 19. 
 
 
LÉLEKMOZGATÓ PROGRAM 
 
1) Február 19. (szerda) / Magyar Parasport Napja – LÉLEKMOZGATÓ program  
Helyszín: Móricz Zsigmond Gimnázium - 1025 Budapest, Törökvész út 48-54. 
Időpont: 8.25 - 12.10 óra között 
Megjelent sportolók, szakemberek: Vincze Gábor látássérült judo paralimpikon, és Benedek Richárd, 
VDSE elnöke. 
Érzékenyítő beszélgetést tartották: Eckler Luca világbajnok paraatléta és Osváth Richárd, paralimpiai 
ezüst- és bronzérmes, világ- és Európa-bajnok kerekesszékes vívó. 
Lélekmozgató program:  
- parasportolókkal beszélgetés, közönségtalálkozó 
- vakjudó 
- csörgőlabda 
- közös játék 
 
 
2) 2020. február 21. / Magyar Parasport Napja – LÉLEKMOZGATÓ program  
Helyszín: Veres Pálné Gimnázium – 1053 Budapest, Veres Pálné u. 38. 
Időpont: 9.00-11.00 óra között 
Delegáció:  

- Szentgyörgyvölgyi Péter, Belváros-Lipótváros Budapest Főváros V. kerület Önkormányzat 
polgármestere  

- Szabó László, az MPB, FODISZ elnök 
- Urr Anita, az MPB főtitkára 
- Dányi Anita, az MPB nemzetközi igazgatója 
- Koós-Lukács Tímea, a FODISZ kommunikációs igazgatója 

Lélekmozgató program:  
Para-teqball sportágak és para boccia sportág bemutatója, kipróbálási lehetőséggel. 
 

3) Február 21. (péntek) / Magyar Parasport Napja – LÉLEKMOZGATÓ program  
Helyszín: Kispesti Kós Károly Általános Iskola -1192 Budapest, Hungária út 28. 
Időpont: 9.00 – 12.00 óra között 
Megjelentsportolók, szakemberek: Forgács Szabolcs, a Láss SE ügyvezetője, Berei Benni és Tóth 
Gábor, válogatott vaklabdarugók és csörgőlabda játékosok. 
Érzékenyítő beszélgetést tartott: Szvitacs Alexandra, para asztaliteniszező. 
Lélekmozgató program:  

- parasportolókkal beszélgetés, közönségtalálkozó 
- vakfoci 
- csörgőlabda 

Delegáció:  
- Urr Anita, az MPB főtitkára 
- Dányi Anita, az MPB nemzetközi igazgatója 
- Vajtó Richárd, a FODISZ országos versenyigazgatója 

 
 
 



 

 

 
 
4) Február 21. (péntek) / Magyar Parasport Napja - LÉLEKMOZGATÓ program - Parasport Fesztivál 
járási együttműködésben 
Időpont: 9.00 – 12.00 óra között 
Helyszín: Kunszentmiklósi járásban egyszerre 8 helyszínen, ÖNKORMÁNYZATOK  
bekapcsolásával. 
Programban résztvevő intézmények:  

- Szalkszentmárton-Petőfi Sándor Általános Iskola Községi Bóbita Óvoda 
Az intézménybe ellátogat: Gurisatti Gréta és Gurisatti Gyula az MPN2020 program két 
nagykövete is. 

- Dunaegyházi Szlovák Nemzetiségi Általános Iskola 
- Kunszentmiklós - Baksay Sándor Református Iskola 
- Kunszentmiklós - Varga Domokos Általános Iskola És Alapfokú Művészeti Iskola 
- Kunszentmiklós - Virágh Gedeon Szakközépiskola és Szakiskola 
- Tass - Földváry Gábor Két Tanítási Nyelvű Általános Iskola 
- Apostag - Nagy Lajos Általános Iskola 
- Kunadacs - Szent Margit Katolikus Általános Iskola 

Program: Lélekmozgató osztályfőnöki óra, és Lélekmozgató testnevelés óra: érzékenyítő programok, 
játékok, parasportágak: csörgőlabda, ülőröplabda, vakfoci. 
 
 
5) Február 21., (péntek) / Magyar Parasport Napja - LÉLEKMOZGATÓ program / új inkluzív 
sportágak: BASKIN, TCHOUKBALL integrált sportrendezvénye 
Időpont: 11.00-14.00 óra között 
Program: sportági bemutatók, sportágak kipróbálási lehetősége, mini-torna.  
Helyszín: Újpesti Károlyi István Általános Iskola és Gimnázium - 1046 Budapest, Erzsébet u. 69. 
A programon meghívott vendégként részt vett a Kovács Pál Gimnázium 25 fiatal sportolója. 
 
 
6) Február 22. (szombat) / Kerekesszékes kézilabda edzés a válogatottal a DECATHLON 

Magyarország szervezésében 

Helyszín: Sterbinszky Amália Kézilabdacsarnok - 1139 Budapest Fáy u. 58. 

Időpont: 10.00 – 13.30 óra között 

Program: Edzés az Európa-bajnokságon bronzérmes magyar válogatott tagjaival, akik bevezetnek a 

sportág alapjaiba. Az edzés nem csak parasportolók, de bárki számára nyitott, aki megismerné a 

kerekesszékes kézlabdát. Ehhez az eseményen speciálisan sport célra gyártott kerekesszéket 

biztosítanak a szervezők az amatőr résztvevőknek. A mérkőzésen a Decathlon munkatársai is részt 

vesznek, akik először próbálják majd ki a kerekesszékes kézilabdát. 

Program menete:  

- közös bemelegítés 

- a kerekesszékes kézilabda szabályainak ismertetése 

- edzőmérkőzés vegyes csapatokban a válogatott tagjaival 

- a válogatott látványos bemutatómérkőzése 

- sporttáplálkozás tanácsadás. 

 
 
 
 
 

https://www.facebook.com/events/1045993485732948/?acontext=%7B%22ref%22%3A%223%22%2C%22ref_newsfeed_story_type%22%3A%22regular%22%2C%22feed_story_type%22%3A%2222%22%2C%22action_history%22%3A%22%5B%7B%5C%22surface%5C%22%3A%5C%22newsfeed%5C%22%2C%5C%22mechanism%5C%22%3A%5C%22feed_story%5C%22%2C%5C%22extra_data%5C%22%3A%5B%5D%7D%5D%22%7D&__xts__%5B0%5D=68.ARBdtzVTELIEp-eeZIc9i3pTfjsGdF65NzkKEEjASfOl0dTM-k7KQNHgT3uJf2WsGuYJuA5RGq1NVcJ_3RSBsD7E9ONCIK2eNpOmQBJicXei2IoYQx5sklC48n4G_4IA_E_gSOxSNsa_cH8MP8LnZdYcGEc24gJ0I7lQLkEvWU4lxIYCE3XrcV60xaDDRT6MgB7OpsqcTXxq2Lkp9VrKpFgfaeHEbx1IAg_guSO8JO_36LVYqVyRiUc_NfHFi9icSQPOHWavdnHHCF3AgxXekgL-b-UvEKJZrmXZWyTvdC7yn3cEsNJrx5zbnj39_G5BLI9dFENkOSo5TPNupnysjfTXFA&__tn__=HH-R


 

 

 
 
7) Február 26. (szerda) / Magyar Parasport Napja - LÉLEKMOZGATÓ program  
Helyszín: Áldás utcai Általános Iskola - 1025 Budapest, Áldás u. 1. 
Időpont: 8.00-14.00 óra között 
Megjelenő sportolók, szakemberek: Forgács Szabolcs, a Láss SE ügyvezetője, Berei Benni és Tóth 
Gábor, válogatott vaklabdarugók és csörgőlabda játékosok. 
Lélekmozgató program: 

- parasportolókkal beszélgetés, közönségtalálkozó 
- vakfoci 
- csörgőlabda 

 
 

MPN2020 LÉLEKMOZGATÓ PÁLYÁZATOK EREDMÉNYHIRDETÉSE 

 
A Lélekmozgató programhoz csatlakozó köznevelési intézmények a www.fodisz.hu honlapon tudtak 
csatlakozni a megvalósítandó program rövid leírásával és már csupán a regisztrációjukkal esélyesek 
voltak 50.000 Ft értékű DECATHLON ajándékkártyák elnyerésére (10 db ajándékkártya került 
kiosztásra). A regisztrált intézmények a lezajlott eseményt követően, pályázhattak is 
eseménybeszámolóikkal és - újdonságként - videópályázataikkal, melyek közül a legkreatívabbakat, 
legkiemelkedőbbeket 50.000 Ft, illetve 100.000 Ft értékű DECATHLON ajándékkártyákkal 
jutalmaztunk. (21 köznevelési intézményt díjazott a zsűri.)  
 
A Magyar Paralimpiai Bizottság (MPB) megbízásából a Lélekmozgató program koordinálását és a 
pályázatok kezelését idén is a Fogyatékosok Országos Diák-, Verseny- és Szabadidősport Szövetsége 
(FODISZ) végezte el.  
 
A pályázatokat elbíráló zsűri tagjai voltak: Gurisatti Gyula és Gurisatti Gréta, az MPN2020 program 
két nagykövete, Urr Anita, a Magyar Paralimpiai Bizottság főtitkára, Toponári Gábor, a FODISZ 
ügyvezető elnöke és Koós-Lukács Tímea, a FODISZ kommunikációs igazgatója. 
 
A pályázati felhívás 2020-ban is nagyon sikeres volt, 304 pályázat érkezett be a köznevelési 
intézményektől. Idén is elmondható, hogy a zsűrinek nagyon nehéz dolga volt, hiszen a beküldött 
programok szinte mindegyike fantasztikusan színvonalas volt, a beszámolók, videók mind arról 
tanúskodtak, hogy igazán sikeres, valóban lelkeket mozgató, érzékenyítő foglalkozások valósultak meg, 
mely nagy hatásokat váltottak ki a gyerekekben, pedagógusokban és a szülőkben is, segítve a 
parasportolók, a fogyatékossággal élők világának megismerését és az elfogadást. 
 
Mivel 2020-ban a Magyar Parasport Napja szombatra esett, egyértelműen adódott a lehetőség, hogy a 
gyerekeken, fiatalokon túl nyissunk a nagyobb nyilvánosság, a felnőtt lakosság felé is, így idén nem 
csak a köznevelési intézményeket hívtuk együttműködésre, hanem az ország összes településének, 
városvezetésének szólt felhívásunk, azt kérve, hogy emlékezzenek meg kerületi, települési szinten is 
a Magyar Parasport Napjáról. 

Az önkormányzatok megszólítása is eredményes volt, számos településen a felhívás hatására idén 
először megemlékeztek a Magyar Parasport Napjáról vagy éppen a köznevelési intézmények 
programját segítették különböző módon. Sok helyen pedig önállóan, február 22-én, szombaton vagy 
éppen több napon keresztül, a felnőtt lakosságot is elérve szerveztek Lélekmozgató eseményeket, 
foglalkoztak a magyar parasportolókkal, a magyar parasporttal és a fogyatékossággal élők világával. 

 



 

 

 

 

A díjazottak, nyertesek: 

LÉLEKMOZGATÓ PÁLYÁZAT ÖNKORMÁNYZATOKNAK  

Az MPB és FODISZ az önkormányzatok között is pályázatot hirdetett 2020-ban. A zsűri döntése alapján 
a „Legaktívabb MPN2020 Település” címet Székesfehérvár Megyei Jogú Város Önkormányzata 
nyerte el. A városban egy héten keresztül tartottak különböző, nagyon színvonalas Lélekmozgató 
programokat, eseményeket a Magyar Parasport Napja alkalmából.  

LÉLEKMOZGATÓ PÁLYÁZAT SZERKESZTŐSÉGEKNEK  

Az ide év újdonsága volt, hogy a szerkesztőségeket is megszólítottuk, akik a Magyar Parasport Napján 
készített televíziós beszámolóikkal tudtak pályázni. A zsűri a Kispest TV pályázatát találta a 
legjobbnak, így őket illeti az „MPN2020 Médiadíj”. A nyeremény: az odaítélt díj mellett, 50.000 Ft 
értékű DECATHLON ajándékkártya a televíziós anyagot készítő stábnak.  

 
LÉLEKMOZGATÓ PÁLYÁZATOK KÖZNEVELÉSI INTÉZMÉNYEKNEK 
 
MPN2020 LÉLEKMOZGATÓ VIDEÓPÁLYÁZAT DÍJAZOTTJAI 
 
100.000 Ft értékű DECATHLON ajándékkártyát nyertek: 
 
1)  
Bánfalvi Óvoda Brennbergbányai Tagóvodája 
9408 Sopron (Brennbergbánya), Soproni út. 22. 
 
2)  
Észak - Kelenföldi Óvoda Keveháza Utcai Óvoda Telephely 
1119 Budapest, Keveháza utca 4. 
 
3)  
Kőbányai Szent László Gimnázium 
1102 Budapest, Kőrösi Csoma Sándor utca 28-34. 
 
4)  
Lévay József Református Gimnázium és Diákotthon 
3530 Miskolc, Kálvin út 2. 
 
5)  
Tisza-parti Általános Iskola 
6726 Szeged, Maróczy Géza tér 2.  
 
6)  
FODISZ „Együtt a pályán!” KÜLÖNDÍJKÉNT 100.000 Ft értékű DECATHLON ajándékkártyát 
nyert: 
Szihalmi Általános Iskola és AMI 
3377 Szihalom, Hunyadi János út 138.  
 



 

 

 
50.000 Ft értékű DECATHLON ajándékkártyát nyertek: 
 
1)  
Általános Iskola, Szakiskola, Kollégium és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény 
8698 Somogyvár, Kaposvári utca 4. 
 
 
 
2)  
Bajai Szakképzési Centrum Kossuth Zsuzsanna Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
6300 Kalocsa, Tomori P. u. 10. 
és a  
Kalocsai Nebuló EGYMI 
6300 Kalocsa, Tompa Mihály utca 10-14. 
KÖZÖSEN (!) 
 
3) 
Gyöngyösi Berze nagy János Gimnázium 
3200 Gyöngyös, Kossuth Lajos utca 33. 
 
4) 
Peresztegi Általános Iskola 
9484 Pereszteg, Fő utca 76. 
 
5)  
Szent Péter és Pál Görögkatolikus Óvoda 
4371 Nyírlugos, Szabadság tér 4. 
 
 
 
MPN2020 LÉLEKMOZGATÓ PROGRAMPÁLYÁZAT DÍJAZOTTJAI 
 
100.000 Ft értékű DECATHLON ajándékkártyát nyertek: 
 
1) 
Győri SZC Bercsényi Miklós Közlekedési és Sportiskolai Szakgimnáziuma és 
Szakközépiskolája 
9025 Győr, Cinka Panna u. 2. 
 
2)  
Kaposvári Nemzetőr Sori Központi Óvoda  
7400 Kaposvár, Damjanich u. 3. 
és Tagintézményei: 
Honvéd Utcai Tagóvoda – Kaposvár, Honvéd utca 24./b. 
Kaposfüredi Tagóvoda – 7400 Kaposvár, Kaposfüredi út 181. 
KÖZÖSEN (!) 
 
3) 
Mezőtúri Városi Intézmény – Csoda Vár Központi Óvoda  
5400 Mezőtúr, Zrínyi út 1. 
és Tagintézményei: 
Gyermek-kert Tagintézménye - 5400 Mezőtúr, Földvári út 61. 



 

 

 
Harmatcsepp Tagintézménye - 5400 Mezőtúr, Vásár utca 37. 
Mesekert Tagintézménye - 5400 Mezőtúr, Kiss János utca 64. 
Százszorszép Tagintézménye – 5400 Mezőtúr, Rákóczi utca 28. 
KÖZÖSEN (!) 
 
4) 
Pilismaróti Mesevár Óvoda 
2028 Pilismarót, Iskola utca 2. 
 
5) 
Szegedi Szakképzési Centrum Móravárosi Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája 
6725 Szeged, Kálvária sgt. 84-86. 
 
 
 
50.000 Ft értékű DECATHLON ajándékkártyát nyertek:  
 
1) 
Hétvezér Baptista Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola 
4831 Tiszaszalka, Petőfi u. 6-8. 
 
2) 
Kispesti Kós Károly Általános Iskola 
1192 Budapest, Hungária út 28. 
 
3)  
Kőbányai Gyermekek Háza Óvoda 
1103 Budapest, Kada utca 27-29. 
 
4)  
Sárospataki Árpád Vezér Gimnázium és Kollégium 
3950 Sárospatak, Arany János út 3.-7. 
 
5)  
Szombathelyi Kőrösi Csoma Sándor Utcai Óvoda 
9700 Szombathely, Kőrösi Csoma Sándor utca 7. 
 
 
REGISZTRÁLT INTÉZMÉNYEK KÖZÖTTI SORSOLÁS NYERTESEI 
 
50.000 Ft értékű DECATHLON ajándékkártyát nyertek:  
 
1)  
Aranyhíd EGYMI Micimackó Óvodája 
9700 Szombathely, Pázmány Péter krt. 26/b. 
 
2) 
Bodajki Zengő Óvoda-Mini Bölcsőde 
8053 Bodajk, Bányász ltp 15. 
 
 
 



 

 

 
3) 
Dr. Török Béla Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola, Készségfejlesztő Iskola, EGYMI és 
Kollégium 
1142 Budapest, Rákospatak u. 101. 
 
4)  
Honti Óvoda 
2647 Hont, Ipoly utca 18. 
 
5)  
Győri Sün Balázs Óvoda 
9024 Győr, Örkény István utca 4. 
 
6) 
Esztergomi Montágh Imre EGYMI, Óvoda, Általános Iskola, Szakiskola és Készségfejlesztő 
Iskola 
2500 Esztergom, Dobogókői út 29. 
 
7) 
Hajdú-Bihar Megyei Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium 
4032 Debrecen, Lóverseny utca 3. 
 
8) 
Kenézlői Általános Iskola  
3955 Kenézlő, Kárpát út 1-3. 
 
9)  
Paksi Napsugár Óvoda Munkácsy Utcai Tagóvodája 
7030 Paks, Munkácsy M. utca 2. 
 
10)  
Zalaegerszegi Kölcsey Ferenc Gimnázium 
8900 Zalaegerszeg, Rákóczi Ferenc út 49-53. 
 
 

 
NÉHÁNY SAJTÓMEGJELENÉS LINKJE, mely azt is igazolja, hogy az önkormányzatok 

megszólításának hatására, sokkal kiemeltebb volt az aktivitás, mint tavaly, így a regionális 
média is kiemeltebben foglalkozott a Magyar Parasport Napja eseményeivel. 

 
 

http://ajkaiszo.hu/parasportnap-a-massag-
elfogadasaert/?fbclid=IwAR0ZTQZF7WcN3lcMvk7HOZBWL3iTmq3t5Nogk0vSeQSmQvh9FkydKUoCBu
Q 
 
https://sport365.hu/egyeni-sportok,hirek,hatalmas-buszkeseg-megelni-azt-hogy-az-epek-igy-
biztatjak-a-serulteket-lengyel-
zsofia,121695?fbclid=IwAR0ObPuou8pSjuRT8TIx1nwPbXxvOO24fHuWLVbN7Mx_7ANy7VebadXtHz0 
 

http://ajkaiszo.hu/parasportnap-a-massag-elfogadasaert/?fbclid=IwAR0ZTQZF7WcN3lcMvk7HOZBWL3iTmq3t5Nogk0vSeQSmQvh9FkydKUoCBuQ
http://ajkaiszo.hu/parasportnap-a-massag-elfogadasaert/?fbclid=IwAR0ZTQZF7WcN3lcMvk7HOZBWL3iTmq3t5Nogk0vSeQSmQvh9FkydKUoCBuQ
http://ajkaiszo.hu/parasportnap-a-massag-elfogadasaert/?fbclid=IwAR0ZTQZF7WcN3lcMvk7HOZBWL3iTmq3t5Nogk0vSeQSmQvh9FkydKUoCBuQ
https://sport365.hu/egyeni-sportok,hirek,hatalmas-buszkeseg-megelni-azt-hogy-az-epek-igy-biztatjak-a-serulteket-lengyel-zsofia,121695?fbclid=IwAR0ObPuou8pSjuRT8TIx1nwPbXxvOO24fHuWLVbN7Mx_7ANy7VebadXtHz0
https://sport365.hu/egyeni-sportok,hirek,hatalmas-buszkeseg-megelni-azt-hogy-az-epek-igy-biztatjak-a-serulteket-lengyel-zsofia,121695?fbclid=IwAR0ObPuou8pSjuRT8TIx1nwPbXxvOO24fHuWLVbN7Mx_7ANy7VebadXtHz0
https://sport365.hu/egyeni-sportok,hirek,hatalmas-buszkeseg-megelni-azt-hogy-az-epek-igy-biztatjak-a-serulteket-lengyel-zsofia,121695?fbclid=IwAR0ObPuou8pSjuRT8TIx1nwPbXxvOO24fHuWLVbN7Mx_7ANy7VebadXtHz0


 

 

https://www.youtube.com/watch?v=0hlOZb85A4E&feature=youtu.be&fbclid=IwAR1ZJDTbjiQb52Zrk
P2sYdCZTs60PJgDZk4BKMmiU0q50HW8ozBL1Wu5wTs 
 
https://www.teol.hu/kozelet/helyi-kozelet/iskolai-programokat-rendeztek-a-parasport-napjan-
2211111/?fbclid=IwAR2P3Lq1m_9x0cgkhOa_HNH8SIFw5f2PFfZ9eCZQu0Igb5s4ZLyXHEMR4iM 
 
https://mediaklikk.hu/video/ma-reggel-2020-02-22-i-adas-
4/?fbclid=IwAR1Bn21tC0juRDp1ozuyvNEOhSw-cTH7j4dUYGpAoR8VB3WZnWrqYGPsKSQ 
 
http://www.nemzetisport.hu/egyeb_egyeni/magyar-parasport-napja-vendegunk-volt-mike-peters-a-
paralimpikonbol-lett-sportvezeto-
2749207?fbclid=IwAR12iZQpg2E8zmEjBes6JiJbMRZXZ0xlwzg9ibZqzr1UcEcKvfyjRTxoXO8 
 
https://www.youtube.com/watch?v=aPkhncre1jY&feature=share&fbclid=IwAR0wmxs_AdxV4CDfFh0
BnJLTqMfNAf38H3NRp8-Xn345XyUTgKX3lewaZic&app=desktop 
 
https://www.facebook.com/2345Torokbalint.MA/?__tn__=kCH-R&eid=ARD0pmxh4N-
LodkSb3Yo4kAuEooDReVgYMQqF-_45p9-OTiZA6DcB7yQZLRk9Nqeo2dC2ZeX44LCKgeE&hc_ref=ARQ-
ZsRYC9SJnbryt28_tfFoJU3-
NV3X0ejenQ0cZ01QtpZiDuxPaTfX1l35u_9uBe8&fref=nf&__xts__[0]=68.ARA1LnuMvy0rwWy2iWUj1I
clOgHs_T1TinVaaG6UmqqW_toKLKy7_aXxSLXi4Wy54gWIEmS6H6vMqoIN7jK3t71HlxEkNQiOwwf0NE
sW00jm5HBehubl1J3b6kW3to4ay19LFk9QDMBLtZAAoUD0Ed4WPwcjth_qCaMN0NJlJOIi7jvYrqvh1pG
rvqlkF-Tu-
JvpQQxpg02kzNy1Kqx3gxLMiuJONXRcLy9mItFfn0I6a_4ZbgLEyIWc4lTyoeZtDXcBhUY7DpFlGYGZEpJaK
ourra_cTu6-
CO7LA1oW8iL3ss7AW_bOmOr5KWSWfd_wD04Ka5koE9bfUtBjSek2AdWyFuxESl3ELkBJwXs0W6LEsIX
MXmfMGVEiKDEBZ5bOian465TC1kiM7igWmo1LzdVadEC7UdDajcTTw7Ugiw3sUj5T5P1ph3jvJxP73Tat
F8U_fqzpuNxGVilJ9B60OwZQFXE2QOM2qAjMhAfPsfanW4c9-PKLCHIfIw 
 
https://obuda.hu/blog/hirek/lelekmozgato-nap-obuda-
bekasmegyeren/?fbclid=IwAR3Q7QAsfi9JIjY0jYgsLcLdy7VQuVrl8y7cKoVBMz1iF1zjZ4PQAoJ4XfU 
 
http://kajakkenusport.hu/hir/lelekmozgato-esemenyek-a-magyar-parasport-
napjan/?fbclid=IwAR2aJouICBOqr_aXsxyx8XGtx1Fg7YxfUZ87istXfbwLskDmRKd4OduRrw4 
 
https://www.gyorplusz.hu/egyeb/gyorben-egyre-nagyobb-figyelmet-kap-a-
parasport/?fbclid=IwAR0uN6RnFnFx0KJaaz1ryGbk1WYYOHVnoCwlcPt0diITLSh9eeYq99FogCk 
 
https://www.feol.hu/kozelet/helyi-kozelet/egy-heten-at-tart-szekesfehervaron-a-magyar-parasport-
napja-3827718/?fbclid=IwAR1_lM2WnKkiOcbG4yx0dkXZfU10aYi9hP01vEd3M2cUOh6Bf_tPzqLKmYA 
 
https://www.nyiregyhaza.hu/post/a-magyar-parasport-napja-sportagakkal-ismerkedhettek-meg-a-
fogyatekkal-elok-2020-02-21?fbclid=IwAR0nzoH50ILJz-
8zUWn5cywOxaeic9EkfOwi7nDp5UIMHh7mwp5xNrM68xM 
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https://mediaklikk.hu/video/ma-reggel-2020-02-22-i-adas-4/?fbclid=IwAR1Bn21tC0juRDp1ozuyvNEOhSw-cTH7j4dUYGpAoR8VB3WZnWrqYGPsKSQ
http://www.nemzetisport.hu/egyeb_egyeni/magyar-parasport-napja-vendegunk-volt-mike-peters-a-paralimpikonbol-lett-sportvezeto-2749207?fbclid=IwAR12iZQpg2E8zmEjBes6JiJbMRZXZ0xlwzg9ibZqzr1UcEcKvfyjRTxoXO8
http://www.nemzetisport.hu/egyeb_egyeni/magyar-parasport-napja-vendegunk-volt-mike-peters-a-paralimpikonbol-lett-sportvezeto-2749207?fbclid=IwAR12iZQpg2E8zmEjBes6JiJbMRZXZ0xlwzg9ibZqzr1UcEcKvfyjRTxoXO8
http://www.nemzetisport.hu/egyeb_egyeni/magyar-parasport-napja-vendegunk-volt-mike-peters-a-paralimpikonbol-lett-sportvezeto-2749207?fbclid=IwAR12iZQpg2E8zmEjBes6JiJbMRZXZ0xlwzg9ibZqzr1UcEcKvfyjRTxoXO8
https://www.youtube.com/watch?v=aPkhncre1jY&feature=share&fbclid=IwAR0wmxs_AdxV4CDfFh0BnJLTqMfNAf38H3NRp8-Xn345XyUTgKX3lewaZic&app=desktop
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https://www.facebook.com/2345Torokbalint.MA/?__tn__=kCH-R&eid=ARD0pmxh4N-LodkSb3Yo4kAuEooDReVgYMQqF-_45p9-OTiZA6DcB7yQZLRk9Nqeo2dC2ZeX44LCKgeE&hc_ref=ARQ-ZsRYC9SJnbryt28_tfFoJU3-NV3X0ejenQ0cZ01QtpZiDuxPaTfX1l35u_9uBe8&fref=nf&__xts__%5b0%5d=68.ARA1LnuMvy0rwWy2iWUj1IclOgHs_T1TinVaaG6UmqqW_toKLKy7_aXxSLXi4Wy54gWIEmS6H6vMqoIN7jK3t71HlxEkNQiOwwf0NEsW00jm5HBehubl1J3b6kW3to4ay19LFk9QDMBLtZAAoUD0Ed4WPwcjth_qCaMN0NJlJOIi7jvYrqvh1pGrvqlkF-Tu-JvpQQxpg02kzNy1Kqx3gxLMiuJONXRcLy9mItFfn0I6a_4ZbgLEyIWc4lTyoeZtDXcBhUY7DpFlGYGZEpJaKourra_cTu6-CO7LA1oW8iL3ss7AW_bOmOr5KWSWfd_wD04Ka5koE9bfUtBjSek2AdWyFuxESl3ELkBJwXs0W6LEsIXMXmfMGVEiKDEBZ5bOian465TC1kiM7igWmo1LzdVadEC7UdDajcTTw7Ugiw3sUj5T5P1ph3jvJxP73TatF8U_fqzpuNxGVilJ9B60OwZQFXE2QOM2qAjMhAfPsfanW4c9-PKLCHIfIw
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http://www.tvszombathely.hu/hirek/lelekmozgato-program-a-magyar-parasport-napja-alkalmabol-
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https://www.ovtv.eu/index.php/kepviselo-testueleti-uelesek/20-hirek/3828-lelekmozgato
http://salgotarjanhirado.hu/jovo-heten-ismet-lelekmozgato-program-orszagszerte
https://pesterzsebet.hu/lelekmozgato/
http://hegyvidektv.hu/musoraink/budai-hirado/budai-hirado-2020-februar-21
https://sport.ujbuda.hu/esemenyek/erzekenyito-sportnapot-tartottak-ujbudan-video
https://www.youtube.com/watch?v=IQCi1zp6wUA&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=1ddaU61-NI4
https://www.szekesfehervar.hu/fogyatekosnak-lenni-nem-jelenti-azt-vesztesnek-lenni-lelekmozgato-sportnapok-fehervaron
https://www.szekesfehervar.hu/fogyatekosnak-lenni-nem-jelenti-azt-vesztesnek-lenni-lelekmozgato-sportnapok-fehervaron
https://www.feol.hu/kozelet/helyi-kozelet/kulonbozo-sportokat-jatszanak-a-fehervari-diakok-a-magyar-parasport-napjahoz-kapcsolodoan-3833841/
https://www.feol.hu/kozelet/helyi-kozelet/kulonbozo-sportokat-jatszanak-a-fehervari-diakok-a-magyar-parasport-napjahoz-kapcsolodoan-3833841/
https://www.dehir.hu/sport/a-magyar-parasport-napja-az-olimpiai-parkban/2020/02/22/
http://kaposvarhirado.hu/jovo-heten-ismet-lelekmozgato-program-orszagszerte
http://kanizsatv.hu/hirek/5134-lelekmozgato-napot-tartottak-ma-a-bolyaiiskolaban
https://www.youtube.com/watch?v=TBwKl_Pt8UE
https://www.dehir.hu/debrecen/debreceni-diakok-probalhattak-ki-milyen-kerekesszekben-vivni/2020/02/21/
https://www.dehir.hu/debrecen/debreceni-diakok-probalhattak-ki-milyen-kerekesszekben-vivni/2020/02/21/
https://www.lokal.hu/2019-03-testuket-lelkuket-megmozgattak/
https://szeged.hu/hirek/33172/johanna-maradjunk-mar-emberek-lelekmozgatas-parasportolokkal-itt-a-pentek-esti-hirado
https://szeged.hu/hirek/33172/johanna-maradjunk-mar-emberek-lelekmozgatas-parasportolokkal-itt-a-pentek-esti-hirado
https://www.youtube.com/watch?v=eI1Dw7d-vTQ
https://boon.hu/eletstilus/helyi-eletstilus/egyutt-mozdult-test-es-lelek-4080369/
https://hirado.hu/videok/a-magyar-parasport-napjat-unnepeljuk-februar-22-en/
https://www.kemma.hu/sport/helyi-sport/parasportokkal-ismerkedtek-meg-fiatalok-973225/


 

 

http://baross-siofok.hu/hirek/baross-gabor-kozep-es-szakiskola-hirek/lelekmozgato-a-barossban/ 
 
https://youtu.be/fVb3ymBukXk 
 
https://www.youtube.com/watch?v=vswEHxKrwvE&feature=emb_title 
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