
 

 

 

 

 

Kedves Szülők! 

A 2014-es évre a Down Világnap kinőtte a fővárost, és bár addig is voltak rendezvények más városokban, tavaly a 

hagyományos gálával elindult a Down Egyesület vidékre, hogy ott is minél közelebb hozza a Down-szindrómával élő 

embereket a többségi társadalommal. Első vidéki helyszínként Székesfehérvár adott otthont a gálának. 

Nagy örömünkre idén három napon át (március 20-22) Nyíregyháza lesz a Down-szindróma „fővárosa”, hiszen az 

egyesület és a Csodavár Korai Fejlesztő Centrum otthona a megyeszékhely. Missziója részeként az egyesület 

feladata, hogy a Csodaváron kívül is olyan programokat szervezzen, melyek közelebb hozzák egymáshoz a többségi 

társadalmat és a fogyatékkal élőket, ezzel formálva a társadalmat. 

Ebben az évben a finom ételek, íncsiklandozó illatok, a jókedv, kacagás, és a kreativitás, ügyesség kerül előtérbe, és 

természetesen az egyesület gondoskodik a színes, mindenki számára élvezhető, szórakoztató programokról is 

sztárokkal és mozgással, ahogy az már hagyomány.  

A Down Világnapi gála március 22-én, vasárnap, 10:30 órától kezdődik a nyíregyházi Váci Mihály Kulturális 

Központban, ahol együtt ünneplünk a szokásos színpadi produkciókkal és kézműves foglalkozásokkal. Színpadra 

lépnek fogyatékkal élő és többségi művészek zenés-táncos produkciókkal, fellépőink táborát a Dongó Együttes, a 

Hangadók zenekar színesíti, a nézőforgalmi területeken pedig a Csodavár programjaival, tüneményes kutyusokkal, 

valamint a Nyíregyháza Spartacus focistáival találkozhattok. A program sztárvendége a Makám lesz.  

A rendezvény ingyenesen látogatható a DS gyermeket nevelő családok számára, de a belépés regisztrációhoz 

kötött. A Down-szindrómás gyerekeket nevelő családok részére 200 darab jegyet teszünk félre. Egy család maximum 

4 belépőjegyet igényelhet (viszont a 3 év alatti gyerekeknek belépőjegy nem szükséges).  

Szállás és kísérőprogram: 

Március 21-én szombaton Élményfürdőzés programmal készülünk, így aki szeretne, 1190 Forint/fő egységáron 

eljöhet velünk az Aquarius Élményfürdőbe, ahol  1500 Ft/fő áron ebédre is lehetőség van (Tavaszi zöldségleves, 

Rántott csirkemell filé hasábburgonyával, csemegeuborkával). 

Szálláslehetőséget a belváros szívében elhelyezkedő Luther Márton Evangélikus Kollégiumban tudunk biztosítani 

2800 Ft/fő áron, illetve 6 év alatt ingyenesen (IFA 300 Ft/fő/éj – 18 éven felül) március 20 és/vagy március 21 

éjszakára. A szállás mellett étterem, boltok párszáz méteres közelségben, az ellátást mindenki magának biztosítja. 

*a fürdőzés és a szállás lemondására legkésőbb 2015. március 13-ig van lehetőség, aki eddig nem jelez, annak a 

felmerülő költséget vállalnia kell 

 

 

 

 

http://www.vacimuv.hu/
http://www.vacimuv.hu/
http://www.csodavarfc.hu/
http://www.sostort.hu/hu/kepgaleria/sosto/aquarius-elmenyfurdo


 

 

 

 

Kérünk mindenkit, hogy jegy- és egyéb igényét az alábbi regisztrációs űrlap kitöltésével jelezze 2015. március 6 

(péntek)-ig: 

https://docs.google.com/forms/d/19rhn494iqGXKkrcHXS1OTo9ySx9f6YRGHh4LWX9s9xc/viewform?usp=send_form   

vagy küldje vissza az alábbi adatokat a 0321@0321.hu –ra: 
 
Név:                
 
Cím:                
 
Telefonszám:              
 
E-mail cím:              
 
Down Világnapi Gála - igényelt belépőjegyek száma (maximum 4):        

Kér-e szállást március 20 (péntek) éjszakára? (Kérjük a létszámot is megadni!):      

Kér-e szállást március 21 (szombat) éjszakára? (Kérjük a létszámot is megadni!):      

Igényel-e Élményfürdő belépést március 21-re? (Kérjük a létszámot is megadni!):      

Igényel-e ebédet az Élményfürdőben március 21-én? (Kérjük a létszámot is megadni!):     

A regisztrációról ezúttal NEM küldünk visszaigazolást. A jelentkezésetek beérkezését hamarosan a www.0321.hu-n 

tudjátok ellenőrizni. A helyszínen keressétek a DS-bejáratot, itt tudjátok majd átvenni a belépésre jogosító 

karszalagokat az önkéntes segítőktől! 

A felmerülő kérdésekkel kapcsolatban keressétek kolléganőmet: Vékony Kata, 0321@0321.hu, +36 20 9629049

            

 

Üdvözlettel: 

 
Kisari Károly 
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