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Kedves Kuratóriumi és Felügyelő Bizottsági tagok! 
Kedves olvasóink! 
Szeretettel köszöntünk mindenkit 2019 negyedik hírlapjával! 
 
Ebben a számunkban, mint minden évben, helyet adunk a karácsonyi 
készülődésnek, valamint a Mikulás és Karácsonyi ünnepségeknek. 
 
Az esztendő vége késztet minket a visszatekintésre, az értékelésre.  
Visszapillantunk erre a nem könnyű, de eseményekben gazdag időszakra.  
Néhány témát emelünk ki a nagyobb projektjeink közül:  
 

- IT-fejlesztés:célunk ezzel az adminisztráció szabványosítása, egységesítése 
és automatizálása, valamint az információ jobb elérhetősége. 

- Személyi változások, új vezetők betanulása, integrálódása. 
- Ügyfeleink nyilt munkaerő piacon való elhelyezkedésének támogatása, a 

"Valueable" nemzetközi védjegy megalapítása.  
- Az alkotóképesség, a kreativitás, az önkifejezés támogatása művészetterápia 

eszközeivel. A Művészeti Műhely működtetése, rendszeres művészeti 
foglalkozások. 

- Ingatlanok karbantartása, fejlesztése (Balatoni és Dobogókői üdülők, Kajár, 
Kinizsi) 

- Ùj létesítmények kialakítása, beindítása (Bocskai foglalkoztató, Ilka utcai 
központi iroda és irattár). 

 
Ajánljuk a videókat kedvelőknek Hírmagazinunk kiemelt mellékletét, mely a 2019-es 
évről szóló elnöki beszámolót tartalmazza. 
https://www.downalapitvany.hu/node/1763 
 
 
Üdvözlettel: 
 

Kirchner Zsuzsanna          Gruiz Katalin 
Kuratórium tagja, szerkesztő                  Kuratórium elnöke, kiadó 
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Két új kollégánk bemutatkozik 
Borsosné Illés Mária az Andor utcai lakóotthonok vezetője 
2019 januárja óta. A szülési szabadságon lévő korábbi vezető 
munkakörét vette át. Bemutatkozását itt adjuk közre. 
 
"A Debreceni Egyetem Szociológia Tanszék szociális munkás 
szakán végeztem. Család, ifjúság és gyermekvédelemre 
szakosodtam eredetileg.  
 
Szakmai gyakorlataim során ismerkedtem meg 
fogyatékossággal élő emberekkel. Kezdetben Karcagon a „Gólyafészek 
Fogyatékosok Gyermekotthonában” dolgoztam, majd később lehetőséget kaptam, 
hogy pályázati forrásból létrehozzunk egy Fogyatékosok Nappali Otthonát és egy 
Idősek Klubját Püspökladányban. Ennek a két intézménynek voltam a szakmai 
vezetője nyolc évig. Később Budapestre költöztem és hat évig a Sztehlo Gábor 
Gyermekotthon és Fogyatékosokat Befogadó Otthonok, Széchenyi emlék-úti 
telephelyén dolgoztam mint szociális munkás. 
 
Már korán megérintett a fogyatékossággal élő emberek élete, sérülékenysége, 
kiszolgáltatottsága, meg nem értése. Diplomamunkám is erről szólt: „Értelmi 
fogyatékos emberek helyzete a mai Magyarországon”, az akkori Magyarországon. 
Azóta is velük, közöttük dolgozom.  
 
Hiszek az emberekben, és hiszek abban, hogy a normalizációs elv és a társadalmi 
integráció megvalósítása lesz a megoldás a fogyatékos emberek életére. A Down 
Alapítványnál talán a legjobbak az esélyek erre. Ennek a munkának szeretnék én is 
a részese lenni.  
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Lengyel Beáta a Szalóki Átmeneti és Napköziotthon 
nyugdíjba vonult korábbi vezetőjének utódja így ír magáról, a 
feladatról. 

"2019. július 1. óta vagyok  a Down Alapítvány munkatársa, az 
1. számú Átmeneti és Napközi Otthon (1116 Budapest, 
Szalóki u. 53.) valamint a Lágymányosi Foglalkoztatási 
Centrum (1111 Budapest, Lágymányosi u. 15.) 
intézményvezetőjeként. 

Izgalmas, összetett, sokrétű a feladatom, hiszen arra vállalkoztam, hogy a három 
szakmai egység munkájának összehangolása mellett a mindennapokban segítsem a 
munkatársaimat  abban, hogy minél jobban lássák el a feladataikat, 
az  ügyfeleinket  pedig  abban, hogy megkapják  az elvárásaiknak,  szükségleteiknek 
megfelelő színvonalas szolgáltatásokat. 

Igyekszem rendelkezésre állni, jelen lenni, hogy meglássam, hol mennek jól a 
dolgok, hol szükséges beavatkozni, ki köré kell  a segítséget szervezni. 

Vezetőként  olyan célokat, feladatokat, jövőképet  szeretnék  a munkatársak elé 
tárni, amellyel tudnak azonosulni, és melynek elérése érdekében kitartóan, legjobb 
szakmai  tudásuk  szerint, az ügyfelek érdekeit szem előtt tartva végzik munkájukat.  

Az  Alapítvány szellemiségével, értékeivel teljes mértékben  tudok azonosulni, 
szeretném elérni, hogy az általam vezetett intézmények az alapítvány egészébe 
integrálódva egységes arculata legyenek. 

Pedagógus, mentálhigiénés segítő, mediátor,  szociális szakigazgatás-szervező 
képesítéssel  rendelkezem. 14 évig tanítottam  általános iskolában,  4 évig voltam 
fiatalkorúak hivatásos pártfogója, és 17 évet töltöttem a Fővárosi Kormányhivatal I. 
és II. kerületi gyámhivatalában ügyintézőként, megbízott osztályvezetőként. Az 
ügyfelek felé mindig elfogadással, megértéssel fordultam, őszintén beszéltem az 
őket érintő helyzetekről és lehetőségekről. Hiszem, hogy ezáltal és bátorítással, 
ösztönzéssel sokat lehet javítani a mindennapokon, a kilátástalannak tűnő 
élethelyzeteken.  

A Down Alapítvány létezéséről, az általa kínált lehetőségekről korábban is volt már 
tudomásom,  de jobban csak azután kezdtem ismerkedni vele, miután ez év 
áprilisában egy kiállítás alkalmával találkoztam a fototerápiás műhely alkotásaival, és 
az alkotókkal. Megérintett mindaz, amit láttam. 

A kiállításon többek között azért vettem részt, mert családunk kedves tagja, Sőrés 
Lívia, akinek 15 éve  pótanyukája vagyok, Down-szindrómás, szintén 
kiállította  festményeit. Általa  tudom, hogy  milyen együtt élni, együtt gondolkodni 
velük, és hogy ugyanolyanok, mint bárki más, csak nekik kell egy kis segítség. 
Szeretnek ők is  bulizni, szerelmesnek lenni, valakivel együtt járni, menyasszonynak 
lenni, összeházasodni, pénzt keresni, vásárolni, csinos ruhába járni, telefonálni, 
zenét hallgatni...” 
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Hírek a Korai Fejlesztőből 
A DOWN Alapítvány Korai Fejlesztő Központjában a Down Dada szolgálat és a 
Bethesda Kórházban működő Down Ambulancia munkatársaival együttműködve 
nyújtunk szolgáltatásokat Down szindrómával született gyermekek és szüleik 
számára. 

Korai fejlesztés keretében 0–5 éves korig komplex gyógypedagógiai fejlesztést és 
különböző mozgásfejlesztő szolgáltatásokat nyújtunk. Tanácsadás során a 
gyermekek szülei kapnak ötleteket a hétköznapi játéktevékenységekhez és 
gondozási műveletekhez, mellyel segítjük a gyermekek fejlődését.  

http://www.downalapitvany.hu/node/264 

https://downkorai.hu/ 

https://www.facebook.com/DownAlapitvanyKoraiFejlesztoKozpont/?fref=ts 

Az ősz folyamán a vezetői tanfelügyeleti ellenőrzésre készültünk. Izgultunk, de 
nagyon jól sikerült, sok pozitív visszajelzést kaptunk. 

Egy kollégánk felmondott, emiatt az itt maradó gyógypedagógusoknak átmenetileg 
több család ellátását kellett vállalniuk. A távozó kolléga csoportjait is átvettük. Már 
megvan a távozó kolléga utódja, aki januártól erősíti csapatunkat. 

Készülünk a december 14-dikei karácsonyi programunkra, mel a Zuglói Civilházban 
kerül megrendezésre. Szombat délelőtti karácsonyi programunkat egy interaktív, 
zenés színdarabbal kezdjük, melyet középiskolások fognak előadni a gyermekek 
bevonásával. A színdarab címe: "A 12 hónap". Utána a kisebbeknek Ringató 
foglalkozást tartunk Valóczki Éva és Kőrösi Andrea jóvoltából. A ringatónak "Adventi 
hangoló" címet adták. A középiskolások hozzátartozói is részt vesznek a programon, 
célunk az volt, hogy a szórakozás mellett érzékenyítő programként is működjön ez a 
nap.  

Szilveszterkor Érden kerül sor az évente megrendezésre kerülő Szilveszteri futásnak 
a 2030 Egyesület jóvoltából.  

Ez a jótékonysági rendezvény a Korai Fejlesztő 
Központot fogja támogatni a bevételükkel. 

 

 

 

 

Intézményvezetö: Borsfay Mária 

borsfay.maria@downalapitvany.hu, +36 20 530 3661  
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Hírek az 1.sz.Àtmeneti és Napközi Otthonból 
A Down Alapítvány 1. számú Átmeneti és Napközi Otthona (1116 Budapest, Szalóki 
u. 53.) ügyfelei szorgalmasan készülnek a karácsonyi ünnepségre, mely december 
18-án órakor lesz. Próbálják a verses zenés műsort, és készítik az ajándékokat.  
 

December 16-ától 22-éig az Allee melletti adventi 
vásárban a 4. számú pavilonban áruljuk – maguk a 
készítők és segítőik, munkavezetőik – az elkészült 
termékeket. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Jó látni, hogy a "Szalókisok", a 
munka mellett, milyen nagy 
kedvvel és szeretettel vesznek 
részt szabadidős programokon, 
táncos rendezvényeken, 
érzékenyítő programokon, például 
a kerület által szervezett 
Világnyitók-on, vagy sportesemé-
nyeken, ahonnan az élményeken 
kívül sikereket és érmeket is 
hoznak. 
 

 
Az ünnepeken és a szórakozáson kívül az intézmény jövőjét érintő események, 
kapcsolatépítések is történtek az elmúlt hetekben. Megismerkedtünk a kerületi 
önkormányzat új vezetésével, akik továbbra is számítanak az Alapítvány munkájára 
és mindkét részről megerősítettük kapcsolatunk szükségességét, hasznát a kerület 
számára.  
A Minisztérium részéről államtitkári szinten erősítették meg, hogy az átmeneti otthon 
szolgáltatásnak a jövőben is van létjogosultsága, ha a törvényi háttér változásai miatt 
lesz is bizonyos adminisztratív módosításra szükség.  
 
Elérhetőségek:  napkozi@downalapitvany.hu        szaloki@downalapitvany.hu 
Felelős vezető: Lengyel Beáta 20 288 9642  és 061 208 5622  
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Beszamoló a Down Dada Szolgálatról  
A DDSZ eredeti célja az újonnan született Down-babák családjának támogatása, sorstársi mellé-
állással, információval, lelki segítségnyújtással. Az évek során ez kibővült a Down-babát váró kis-
mamák támogatásával és a vérszerinti család által nem vállalt babák családba fogadásának 
segítésével.  

Napi szinten minimum 5–10, de sokszor 20 fölötti megkeresést kapunk sérült 
gyereket nevelő családoktól ügyes-bajos problémáikkal, kérdéseikkel. A 2019-es 
évben 60 újszülött babáról szereztünk tudomást. Köztük 7 olyan baba is született, 
akiknek az édesanyját kérésre végigkísértük a terhesség folyamán. Az ő 
hathatósabb támogatásukra létrehoztunk egy zárt facebook csoportot, ahol ezek a 
szülők egymást is tudják támogatni. Most is 7 kismamát támogatunk a 
várandósságuk idején. Ezek a számok az elmúlt évekhez képest emelkedtek.  

Idén 3 gyermeknek sikerült örökbefogadó és 3-nak nevelőszülőt találni. Sajnos 
egyikük még az örökbefogadás előtt elhunyt.  A bürokratikus akadályok ugyan 
lassítják ezt a munkát, de reméljük, hogy további sikereket érhetünk el ezen a 
területen.  

Az év folyamán Steinbach Éva a szolgálat vezetője és két önkéntes Dada részt vett 
egy örökbefogadást közvetítő szervezetek számára szervezett krízistanácsadói tan-
folyamon. Célunk, hogy 2020ban megkapjuk az EMMI-től az engedélyt, hogy a Down 
Alapítvány hivatalosan is segíthesse a Down-szindrómás újszülöttek örökbeadását. 

Tavasszal az FSZK SZÜLŐ 2018 pályázat támogatásával szerveztünk egy Down 
Dada tréninget új sorstárs segítőinknek. Ez a családos tréning új energiákat hoz be a 
sorstárs segítő szolgálatba és lassan az ország lefedettsége is teljessé válhat.  

Sajnos a sok erőfeszítés ellenére még mindig sok szülőhöz nem jut el a hírünk. 
Célunk, hogy minél többen tudomást szerezzenek a tevékenységünkről. 2019-ben is 
több orvosi és védőnői konferencián vettünk részt, és folyamatosan járunk a 
kórházakba kapcsolatépítés céljából. A Bethesda Kórház Down Ambulanciáján és 
fejlődésneurológiai rendelésén Steinbach Éva hétről–hétre jelenlétével, időpontok 
adásával/számontartásával is elősegíti a gördülékeny és hatékony orvosi  munkát. 

Az év elején bevezetett GYOD következtében sok közvetlen megkeresés érkezett 
hozzánk és az ambulanciához, mivel az ország nagy részében nem adják ki az ottani 
orvosok a szükséges igazolásokat, így a családoknak a Bethesdábak ell  felutazniuk 
a jogosító okiratokért/igazolásokért.   

Az év folyamán több rádió, tv és újság riport is készült a munkánkról, néhány 
szakdolgozathoz is nyújtottam segítséget, amik szintén segítenek munkánk 
megismertetésében. A facebookon már 3 zárt csoportunk is van a szülők 
támogatásásra.  

Projektfelelős: Steinbach Èva  +36 20 260 7793 
steinbach.eva@downalapitvany.hu  
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Hírek a Központi irodából 
A központi iroda nem csak az alapítványi adminisztráció legfelső és összefogó helyszíne, de 
mindazok a fejlesztések, projektek, programok, melyek összalapítványi szintet érintenek és kifele is 
meghirdetésre kerülnek, itt koordinálódnak. Ilyen a Dada és a Sorstárs segítő program, az orvosi 
szolgáltatások, a nyaralók és nyaralások, a pályázatok és azok megvalósítása, a publikációk 
megjelentetése és kiadói tevékenység.  

Online adományozás: elkészült a Down Alapítvány megújított, a réginél modernebb 
és gyorsabb adományküldő felülete: itt bankkártyával fizethet az adományozó: 

http://adomany.downalapitvany.hu/user/donation. 

Néhány másodperc alatt kapcsolódhat az OTP fizető felületéhez, ahol adatai 
megadása után bankkártyával adományozhat az alapítvány céljaira. 

Videó-hírmagazinunk új erőre kapott, mert legnagyobb örömünkre Szirmay Norbi 
ismét munkaképessé vált. Ezúton is ajánljuk októberi és novemberi számainkat, 
december végén pedig majd keressék az év utolsó Hírmagazinját az Alapítvány 
weboldalán:https://www.downalapitvany.hu/node/1751 
                   https://www.downalapitvany.hu/node/1762 
                   https://www.downalapitvany.hu/node/1485 

Személyi változások az alapítványban 

Az Andor lakóotthonok és az Oroszlán utcai támogatott lakhatás az év első 
negyedében kapott új vezetőt Illés Mária, illetve Völgyi Kati személyében: ők mára 
gyakorlott intézményvezetőkké váltak. 

A Szalóki Átmeneti és Napköziotthon is jó gazdára talált Lengyel Bea személyében 
aki Veperdiné Scholz Mária nyugdíjba vonulását követően vette át a vezetést. 

Az ősszel Mentes Éva, az eddigi gazdasági vezető is bejelentette nyugalomba 
vonulását, így nagy erőkkel kerestük az utódját. Gariscsák Erzsébet októbertől 
fokozatosan vette át / tanulta meg a teendőket Mentes Évától, hogy januártól már 
önállóan menedzselje az alapítvány gazdasági ügyeit. Mellé keresünk egy könyvelési 
ismeretekkel is rendelkező gazdasági adminisztrátort. 

A Bocskai Foglalkoztató Centrum még mindig nincs megnyugtató helyzetben a 
menedzsmentet illetően, bár Józsáné Kacsó Éva a működtetés praktikus részét 
kézbe vette, de egy, a szakmai, a gazdasági és a bürokratikus követelményeknek 
eleget tevő és a többi vezetővel jól együttműködő irányító még várat magára.  

IT fejlesztések 

A saját fejlesztésű IT menedzsment-rendszerünk a DAKAR három új elemmel bővült: 
a doktárral, a beszámoló-modullal és a feladatok nyilvántartása modullal. Ezek 
tesztelése, illetve használatba vételük elkezdődött. 
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Pályázatok 

A foglalkoztatási pályázatok 2020-ra beadásra kerültek. A rehab foglalkoztatási 
létszám az előző évekkel azonos, továbbra is max. 200 fő (270 MFt). A fejlesztő 
foglalkoztatási pályázatunkra még nem érkezett válasz, a pályázott összeg: 170 MFt. 

Megnyertük a Valueable EU pályázat harmadik fordulóját is: tehát tovább folytatjuk a 
nemzetközi szintű munkát a vendéglátóipari munkáltatókkal (kb. 6 MFt). 

Az NFSZK által meghirdetett szakmai fejlesztésre, valamint a nyílt munkaerőpiaci 
foglalkoztatásra kiírt pályázatokon nyertesek lettünk (4 MFt és 7,6 MFt). 

Fejlesztéseinket, elsősorban az új szolgáltatásokhoz szükséges ingatlanok fejújítá-
sát, berendezését támogatták az MVM (6MFt), a MAVIR (1 MFt), az MFB (0,5 MFt). 
Az EMMI pályázatán 10 MFt kaptunk a Kajár utcai lakóingatlan befejezéséhez. 

Lassan befejezzük a lakhatások tárgyi fejlesztésére kiírt CH 2019 pályázatot (10,5 
MFt), miközben már beadtuk a 2020-asat, hasonló nagyságú támogatási igénnyel.  

Kisebb pályázatokat nyertünk kisgyerekes-családos tréningre, kiadványok, videók és 
különféle szakmai anyagok készítésére, és egy EU-s pályázatot sporteseményekre. 

Egyéb támogatások 

Pénzbeni adományokon kívül említést érdemel egy elhunyt támogatónk ránk hagyott 
ingatlanöröksége, a Hankook gumiabroncs adománya immáron sokadik éve, 
valamint sok ezer szervezet és egyén kisebb pénzbeli adománya és az önkéntesek 
munkája (100 fő önkéntes közel 8 évnyi munkája). 

Fotó és művészetterápia 

Folytatjuk, már meghirdettük a 2019–2020-as fotóterápiás kurzusokat, itt: 
http://downalapitvany.hu/node/1727. 

A felnőttek csapata három intézményből, Petőfi, Oroszlán, Felcsúti, a gyermek 
csoport családban élő iskoláskorúakból állt össze. Tervezzük egy újabb 
gyermekcsoport indítását, amennyiben a  MOL támogatja pályázatunkat. 

Az alkotást egy-egy kiemelt téma köré csoportosítjuk: 2019-ben a See, a Zoomolj rá, 
és a Frida-projekt valósultak meg. Számtalan csodálatos mű született, melyeket 
folyamatosan érkező meghívások alapján, kiállításokon mutatunk be.  

Kiállítások 

Szeptember 30-án 18 órakor nyitottuk meg a Nem Adom Fel kávézóban a kibővített 
Frida Kahlo kollekciónkat. Ajánljuk „így készült” videónkat: 
http://downalapitvany.hu/node/1734. 

 

A Mattel cég ezen a kiállításon két limitált kiadású Frida Kahlo babával járult hozzá a 
kollekcióhoz, és megajándékozták az alkotókat egy Pictionary air fejlesztő 
társasjátékkal. Videó és leírás a játékról: http://downalapitvany.hu/node/1766. 
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A Nemzeti Színház a Fogyatékosok Világnapjához kapcsolódva invitálta az 
Alapítvány Művészeti Műhelyét kiállításra. A gála napján, december 3-én volt a 
megnyitó, január 3-ig lesznek a képek láthatóak a Nemzeti Színházban. 

Az Empathy Kávézó lesz következő kiállításunk színhelye (1051 Arany János u. 31.), 
ahol Frida Kahlo és a tengeren készült fotók (See) szerepelnek. Január 9-én lesz a 
megnyitó. 

 
2020-as naptárunk is a Frida-projekt alkotásaiból állt össze.  
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Jótékonysági Jazz koncertet rendezett a Down Alapítvány támogatására a B 32 
Galéria. A támogatásból a Művészeti Műhely egy bögrenyomó felszerelést vásárolt, 
mellyel alkotóink képeit nyomtatjuk bögrékre, és árusítjuk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A központi tevékenységért és a pályázatokért felelős: Gruiz Katalin 
Sebestyén Diána, sebestyendina.downalapitvany@gmail.com, +36 20-463-106 
Szabó Ágota, szabo.agota@downalapitvany.hu, +36 20 3513914 
Homoki Emese, homokiemese@downalapitvany.hu, +36 20 2266381 
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A Down Alapítvány Mikulás ünnepsége 
A Down Alapítvány igen nagy népszerűségnek örvendő immáron hagyományos 
Mikulás ünnepsége idén  december 4-én került megrendezésre a Zuglói Civil 
Házban,  200 résztvevővel. Sokan, sajnos helyhiány miatt kényszerültek otthon 
maradni. 

A már több éve visszajáró Zorall zenekar adott egy fergeteges akusztikus koncertet, 
amit mindenki nagyon várt és az első pillanattól kezdve tapsolva, a sorok között és a 
színpadon táncolva, énekelve bulizott. 

A Mikulás megjelenése tovább emelte a hangulatot, és néhány karácsonyi dal 
elénekelése után egy közös „vonatozással” zárult a koncert. 

A rendezvény kezdetétől működött a büfé, amihez a már jó néhány éve minket 
támogató Fornettitől édes és sós aprósüteményt, a Gramextől pedig üdítőt kaptunk. 

Az összesen 350 db Mikulás csomaghoz – amiből 80 db a Korai Fejlesztőnkbe jutott – 
a Stühmer Kft. Biztosította a mikulást és a kis tábla csokoládét, a Horváth Gazda Kft. 
adta az almát, a Hónap Ajándéka csapat Stühmer szaloncukrot, a Colibri 90. Kft.  
zselés szaloncukrot és az Énajándékom.hu Kft. adományából pedig aszalt gyümölcs 
szeletet vásároltunk hozzá. 

Az idei Mikulás ünnepségünk kiváló hangulatban telt!   

Köszönjük a Zorall Zenekar tagjainak, a büfé és a Mikulás-csomag adományozóinak 
a felajánlásokat! 

 

Az elkészült Mikulás csomagok az irodában várják, hogy szétosztásra kerüljenek. 
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Szemmel láthatóan jó a hangulat: van zene, tánc, büfé, Mikulás (akit legtöbben 
felismertek a szakálláról) 
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A Down Alapítvány és az Egyedül Nem Megy 
Alapítvány közös karácsonyi ünnepsége 
A Down Alapítvány (DA) és az abonyi Egyedül Nem Megy Alapítvány (ENMA) idén 
első ízben rendezett közös karácsonyi ünnepséget december 7-én a Zuglói Civil 
Házban, melyre a két alapítványtól összesen 120-an látogattak el. 

Az eseményen részt vett Szabó Rebeka Budapest XIV. Kerület Zugló 
Alpolgármestere és Pető Zsolt Abony Polgármestere is. A közös eseményt a két 
alapítvány vezetője, Dr. Gruiz Katalin és Járdányné Dóka Mária nyitották meg. 

Ezt követte az Angyalföldi Zenés Diákszínpad Retro musical című előadása ismert 
dalokkal, zenékkel.  

A szünetben megrohamozták a résztvevők a büfét, ahol az abonyi alapítványhoz 
tartozó szülők és pártolók által készített finomságokat lehetett végigkostolni. 

A szünet után az Egyedül Nem Megy Alapítvány és az abonyi gimnazisták közös 
produkcióját láthattuk Hangolódás címmel, ezt követően pedig a Down Alapítvány 
jeltánc csoportja lépett színpadra Napsugár Anna vezetésével, aki szokásához híven 
fergeteges hangulatot teremtett, még az abonyi polgármestert is "táncba vitte". 

Ezután a két alapítvány tagjai megajándékozták egymást. Az abonyiak édességeket 
hoztak, a Down Alapítványtól cukormentes ajándékokat kapott mindenki: egy 
naptárat és egy műanyag kulacsot.  

Végül az esemény támogatói átadták adományaikat az alapítványok tagjainak, 
cserébe az alapítványok saját készítésű termékekkel ajándékozták meg a 
vendégeket és az adományozókat. 
 

 Adományok: Decathlon Hungary: ajándékkártya sportfelszerelésekre NMA részére 
 Budapest Óriáskereke: belépő jegyek óriáskerekezéshez mindkét alapítvány részére. 
 Ceglédi Kézilabda Klub: játékos sportfoglalkozás ENMA részére  
 Szépművészeti Múzeum: múzeumi belépőjegyek mindkét alapítvány részére 
 Nemzeti Cirkuszművészeti Központ Kft.: belépő jegyek mindkét alapítvány részére. 
 Góliát Cleaning Service Kft.: mozijegy ENMA részére.  
 Otthonpark Stúdió színházjegyek a Down Alapítvány részére. 
 Poronty Sporthorgász Egyesület: élményhorgászat mindkét alapítvány részére. 
 Csodák Palotája: belépőjegyek mindkét alapítvány részére. 
 Crocs: papucsok mindkét alapítvány részére. 
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A meghívót tervezte a Médiapiac. A büfét a Fornetti Kft., a Gramex 2000 Kft. és az 
Abonett Peze pékség támogatta. 

 

Mindenkinek nagyon köszönjük a hozzájárulását az ünnepség létrejöttéhez! 

 
 
 

A két alapítvány tagjai 
ismerkedtek, barátságot kötöttek 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Szabó Rebeka Budapest XIV. Kerület 
Zugló Alpolgármestere, Járdányné Dóka 
Mária az Egyedül Nem Megy Alapítvány 
elnöke, Pető Zsolt Abony Polgármestere 
és Dr. Gruiz Katalin a Down Alapítvány 
elnöke (balról jobbra) 
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Nézősereg 
 
 

 

 

 
 
  



 

 
16 2019 4.szám 

 
 

"Hála és remény, számadás és tervezgetés, 
mulatság és komolyság, 

bánat és öröm találkozója a szilveszteri "tizenkettő". 
Az egyetlen ünnepünk, mely túlmutatva önmagán az egész 

esztendőt felidézi bennünk." 
Pilinszky János 

 
 

 

 
Kellemes Ünnepeket és Boldog Ùj Èvet kívánunk 

minden kedves olvasónknak! 
 

 
 

Kérjük, hogy ismerősei körében toborozzon adományozókat, támogatókat, 
önkénteseket! 

 
Szívesen fogadunk megbízható önkénteseket, akik ügyfeleink támogatásában, 

kísérésében és a szolgáltatások fenntartásában részt vennének! 
 
 

On-line adományozási lehetőség: http://adomany.downalapitvany.hu  

 
Kérjük rendszeresen kattintson honlapunkra: http://www.downalapitvany.hu 

 


