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V. MERI SPORTNAP 

 
A MEOSZ és az OORI közös rendezvénye 

 
Időpont: 2013. április 13. (10.00 órától 18.00 óráig) 
Helyszín: Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet, Budapest XII. kerület, Szanatórium u. 19. 
A rendezvény védnöke:Tóth Tamás kétszeres ezüstérmes paralimpikon úszó 

 
Kiknek szól a program? 

Mindenkinek, aki szeretne egy igazán jót mozogni, és mindeközben megismerni olyan 
embereket, akik a sérültségük, fogyatékosságuk ellenére is örömüket lelik a mozgásban, a 
sportban, sőt azt világbajnok szinten művelik.  

 
A sportnap célja, hogy: 

 minél több embert megmozgasson 
 a fogyatékossággal élők megismerhessék, kipróbálhassák azokat a sportokat, 

amelyeket ők is űzhetnek,  
 a mozgáskorlátozott fiatalokban felkeltse az igényt a mozgásra, a testedzésre, 

bemutassa a különböző paralimpiai és egyéb sportágakat, melyek nem csak 
versenyszerűen űzhetőek, 

 megszólítsa azokat a fiatalokat, akikben van kellő kitartás, elszántság ahhoz, hogy 
mozgássérültként sikereket érjenek el a sportban, és ezzel egyfajta utánpótlást 
biztosítsanak a paralimpiai csapatnak is; 

 segítsen a mozgáskorlátozottak rehabilitációjában részt vevő szakembereknek 
ismereteik bővítésében,  

 ép és mozgássérült önkéntesek és résztvevők bevonásával elősegítse az integrációt, 
 felhívja a figyelmet arra, hogy jó lenne, ha minél több sportlétesítmény lenne 

akadálymentes, hozzáférhető a fogyatékos emberek számára.  
A sportnapon információk szerezhetők arról is, hogy hol lehet gyakorolni a különböző 
sportokat.  

 
PROGRAM 

 
10.00  MEGNYITÓ  

A Gördülő tánccsoport rövid táncbemutatója 
 

Köszöntőt mond: 
Az OORI részéről: Dr. Vizkelety Tibor, az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet 
főigazgatója,  
Magyar Paralimpiai Bizottság részéről Gömöri Zsolt elnök 
MEOSZ részéről Hegedüs Lajos elnök 
Védnök: Tóth Tamás kétszeres paralimpiai ezüstérmes úszó 

 
10.25  KÖZÖS BEMELEGÍTÉS - Sárai Rita kerekesszékes zumbatáncos vezetésével 
10.35. - 17.45-ig különböző helyszíneken az alábbi programokkal várunk: 
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BEMUTATÓ ÉS KI IS LEHET PRÓBÁLNI 
 

1. Asztalitenisz 
Szabad játék, beszélgetés a sportág legjobb mozgássérült sportolóival. 
Helyszín: bejárattól jobbra lévő folyosó eleje 
Ideje: 10.30-14.00 
 

2. Atlétika - kerekesszékes futás 
Kerekesszékes futók bocsátják rendelkezésünkre versenyszékeiket, hand-bikejaikat. 
Emellett a Bringanti cég termékeit is kipróbálhatjuk. Háromkerekűeket, tandem 
kerékpárokat és mindent, ami gurul. A Pető Sportegyesület különleges háromkerekű 
sporteszközét is megismerhetjük. 
Helyszín: az udvaron, atlétika pálya mellett 
Ideje: egésznap 
 

3. Atlétika - dobóatlétika 
Kanyó Zsolt paralimpikon, valamint Sas Sándor atlétikában még újonc (erőemelésből 
annál ismertebb) segítségével próbálható ki. 
Helyszín: alsó parkoló melletti füves terület. 
Ideje: egésznap 
 

4. Boccia 
Folyamatos bemutató, szabályismertetés, versenyek indítása. 
Helyszín: az aula végén, két pályán 
Ideje: 10.30-16.00 
 

5. Rögbi 
Magyarország első rögbi csapata! Ők a MERI sportnapok legnagyobb 
eredménye. Az első MERI sportnapon még csak toborozták a tagokat az első fecskék, 
azóta már versenyen is bemutatkoztak és rendszeresen edzenek az OORI 
tornatermében. 
Helyszín: tornaterem 
Ideje: 16.00-18.00 
 

6. Trail-O 
Mi az a Trail-O versenyzés? 
Ezt a tájékozódási sportágat eredetileg mozgássérülteknek találták ki, de bárki részt 
vehet rajta, mert általában több kategória van minden futamon. Most lehetőséged van 
megismerkedni ezzel a sportággal is! 
Helyszín: udvar, felső parkoló lovaglás mellett 
Ideje: 14.00-16.00 
 

7. Karate 
Prondvai-Pacsika Ferenc és csapata bebizonyítja nekünk, hogy a karate 
kerekesszékben ülve is űzhető sportág. 
Helyszín: büfé előtt 
Ideje: 12.00-13.30 és 16.00-18.00 
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8. TRX 
Az amerikai haditengerészet elit alakulata fejlesztette ki a TRX-et, amely mára az 
egyik leginnovatívabb fitnesz eszközzé vált világszerte. Előnye, hogy egyszerre több 
izmot megdolgoztatunk a saját testsúlyunkkal. A módszert Gyulai Barbara mutatja be, 
amelyet ki is lehet próbálni. 
Helyszín: tornaterem 
Ideje: 10.30-13.00 

 

9. Kranking 
Egy új sportág, ami kifejezetten mozgássérülteknek lett kifejlesztve. A kranking 
leegyszerűsítve egy kézzel hajtható szobabicikli, ami az egész testet képes edzésre 
bírni. A karokon kívül megmozgatja a has, a hát, a törzs, a far, de még a lábizomzatot 
is. A SUHANJ! Alapítvány munkatársai tartanak zenés kranking edzéseket. 
Helyszín: első emelet, büfé feletti rész 
Ideje: egész nap  
 

10. Sportlövészet 
Gurisatti Gyula paralimpikon segítségével, lézerrel kipróbálhatod, hogy mennyire 
vagy jó ebben a sportágban. Gyula verseny-fegyvere is megtekinthető.  
Kis verseny is lesz a résztvevők között és a legjobbak díjat kapnak.  
Helyszín: ergoterápia előtt, főbejárattól balra folyosó 
Ideje: egész nap 
 

11. Vívás 
10.30-kor és 13.30-kor 20 perces bemutatót tartanak a kerekesszékes paralimpiai vívó 
válogatott tagjai. Ezután bárki beülhet és kipróbálhatja, akár ki is hívhatja nagyjainkat 
egy asszóra, ha meri!  
Helyszín: büfé előtt 
Ideje: 10.30-12.30 és 13.30-15.30 

 

12. Tenisz 
Egy rövid bemutató után Farkas László paralimpikon irányításával kipróbálható. 
Helyszín: tornaterem  
Ideje: 12.00-14.00 

 

13. Kosárlabda 
A Budapesti Törekvés SE kerekesszékes kosárlabdacsapat játékosai vezetnek be 
minket a játék rejtelmeibe, amely időnként a gladiátori összecsapásokra emlékeztet. 
Kipróbálható, majd a legbátrabbak a megmérkőzhetnek. 
Helyszín: tornaterem 
Ideje: 14.00-16.00 

 

14. Ülőröplabda 
A női és férfi ülőröplabda csapat bemutatóját követően bárki beülhet közéjük.  
A kosarasokhoz hasonlóan gyakorlás, majd mérkőzés. 
Helyszín: tornaterem 
Ideje: 10.30-12.00 
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15. Kajak-Kenu 
A válogatott megszakítja edzőtáborát a kedvünkért és az uszodában bemutatják az 
általuk favorizált sportágat. Nem csak evezőpadon, hanem egy igazi hajóban is 
kipróbálhatjuk kajakozó képességeinket. 
Helyszín: uszoda  
Ideje: 10.30-12.00 

 

16. Lovaglás  
Hajdi Lászlóval a Velo tanya lovait speciális nyereg segítségével bárki megülheti.  
A filmek között pedig a Laci által készített kisfilmet is meg nézhetitek. 
Helyszín: udvaron, a felső parkolóban 
Ideje: egésznap 

 

17. Úszás 
Fiatal mozgássérült versenyzők úszóbemutatója Dr. Sós Csaba vezető edző, szövetségi 
kapitány irányításával. Ezt követően, aki meri, kihívhatja őket egy versenyre. 
Helyszín: uszoda 
Ideje: 10.30-12.00 
 

18. Búvárkodás 
Ramocsa Gábor búvároktató és Geráth Eszter segítségével mélyülhetünk el ennek a 
sportágnak a rejtelmeiben. 
Helyszín: uszoda 
Ideje: 12.00-15.00 

 

19. Tánc 
Tánclépéseket tanít kerekeken a Wheelchair Dance Stars. Egy kerekes és egy „álló” 
összetételben várják azokat, akik táncolni szeretnének. 
Helyszín: kápolna 
Ideje: 12.00-14.00 és 15.00-17.45 

 

20. Kutyás sportok – frizbi és agility 
Alapvetően egy egészségügyi intézménybe nem lehet behozni kutyákat. Ez az 
intézmény azonban más, és mások azok a kutyák is, akikkel bemutatják gazdáik, hogy 
milyen sportokat művelhetünk kutyánkkal közösen. Mozgássérültek és segítő kutyáik 
tartanak nekünk frizbi és agility bemutatót. Jól szocializált kutyusokat - saját 
felelősségre - hozhatnak az érdeklődők! 
Helyszín: atlétika pálya 
Ideje: 16.00-17.45 

 

21. Erőemelés 
Szávai Csaba paralimpikon kápráztat el minket az erejével, és utána segítséggel ki is 
próbálhatod, hogy te mennyit bírsz kinyomni. 
Helyszín: bejárattól balra, uszoda előtti folyosó rész 
Ideje: 10.30-12.30 

 

22. Szkander 
Józsa Mihály, Misi bácsi, csak látszólag bácsi, a valóságban szkander világbajnok és 
ne szégyelld kihívni egy menetre. Helyszín: főbejárattól balra, uszoda előtti folyosó 
rész. Ideje: 10.30-12.30 
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BESZÉLGETÉS 

 
Az alábbi sportágak kipróbálására a helyszínen nincsen lehetőség, de sokaknak érdekes lehet, 
hogy ilyesmi is van a mozgássérültek számára, és kedvet kaphatunk hozzá, hogy elmenjünk 
kipróbálni. 
 

23. Wakeboard 
Tavaly nyáron kezdtek el az első mozgássérült fecskék megismerkedni ezzel a 
sportággal az Omszki tónál. Lelkes wakeboardos csapat vonta be őket a sportág 
rejtelmeibe és csináltak olyan eszközt mellyel egy gerincsérült ember is képes siklani 
a vízen és idén nyáron már megnézhetjük azt is, hogy hogyan „trükköznek” vele. Most 
filmet láthattok ezekről a vagány edzésekről, és megnézhetitek az eszközt, 
beszélgethettek a sportág világbajnok művelőivel. 
Helyszín: atlétika pálya mellett 
Ideje: egésznap 

 
24. Triatlon 

Boronkay Péter világbajnokkal találkozhatunk. 14 órakor egy kis előadásra is 
meginvitál minket a kápolnába, ahol részletesebben megismerheted ezt a sportágat és 
Petit. 
Helyszín: kápolna és atlétika pálya mellett 
Ideje: 14.00 előadás, egésznap beszélgetés 

 
25. Jet-ski 

Idén is itt lesz velünk a Jet-ski szövetség, egy igazi Jet-skivel, bár nem vízen csak 
utánfutón, de a gyerekek örömmel szokták megmászni. Megtudhatjuk, hogy mikor hol 
lesznek a következő edzések, versenyek mozgássérülteknek is.  
Helyszín: atlétika pálya mellett 
Ideje: egésznap 

 
26. Síelés:  

Jövőre téli olimpia, paralimpia. A filmek között megnézhetjük, hogyan készülnek 
paralimpikonjaink. Beszélgethetünk Fábián Attila vezető edzővel és akár beleülhetünk 
egy igazi monosíbe (ezzel az eszközzel tudnak ülve síelni a gerincsérültek). 
Helyszín: atlétika pálya mellett 
Ideje: egésznap 

 
27. Hungaroring Vezetéstechnikai Centrum 

A MEOSZ-al közösen szervezi a Centrum az első Vezetéstechnikai napot 
mozgássérülteknek a Hungaroringen. A biztonsági öv szimulátorukkal kis ízelítőt 
kaphatunk abból, hogy mivel találkozhatunk majd május 15-én a rendezvényen. 
Helyszín: atlétika pálya mellett 
Ideje: egésznap 
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FILMVETÍTÉS 

 
Azokat a sportokat, amelyeket az adottságai miatt nem lehet a helyszínen kipróbálni, 
filmek segítségével is bemutatjuk, pl. ilyen a barlangászat, jet-ski, vitorlázás, de sport-
bajnokságokon készült összefoglalókat is láthattok, pl. asztalitenisz, ülőröplabda. 
Helyszín: tornatermi folyosó 
Ideje: egész nap 
 

ELŐADÁSOK 
 

10.30-12.00  A Parasportpress tart fórumot filmvetítéssel, Zana Anita vezetésével. 
14.00-15.00 Triatlon megismerése Boronkay Péter többszörös világbajnok 

előadásában. Helyszín: kápolna 
 
15.30. -16.00  MERI bögrék kisorsolása a legtöbb sportágat kipróbáló résztvevők 

között. 
Gurisatti Gyula Paralimikon által indított lövész verseny győzteseinek 
kihirdetése, díjazása. 
Helyszín: Aula 

 
17:45 Zárás 

 
A szervezők minden érdeklődőt várnak! 

 
V. MERI Sportnap 

2013. április 13. (szombat), 10-18 óra 
Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet (Főépület) 

Budapest, XII. kerület, Szanatórium u. 19. 
Részletes program: http://meri.lepjkozelebb.hu.  

 
A rendezvény támogatója, a Coca-Cola Magyarország ásványvízzel várja a résztvevőket! 

 
 
 
 

A programváltoztatás jogát a szervezők fenntartják! 


