
AUTIZMUS 
VILÁGNAPJA 
2018 - Miskolc  
 

IDŐPONT 

április 4.  

HELYSZÍN 

Miskolc – Szent István tér 
 
 

9:30 – 10:00  

„Auti” - kitűző készítés 

Alpaka terápia bemutató 
 

10:00 – 10:50 

„Fókuszban az autizmus” 

ünnepi beszédek, 

könyvbemutató 

„Speciális szállítás”  

Buszavató ceremónia 
 

 

10:50 – 11:15 KÉK SÉTA  
a Szent István térről a Centrumig 

 
 

Szimbiózis Alapítvány 

www.szimbiozis.net 
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Dr. Kriza Ákos  

Miskolc MJV 

polgármestere 

 

Csöbör Katalin 

országgyűlési 

képviselő 

 

Hubay György 

önkormányzati 

képviselő 
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PROGRAM 
 

Időpont: 2018. április 4. - szerda 
Gyülekező: 9.30 - Miskolc Szent István tér, kék lufi-osztás 

 
9:30-10:00 – Bemutatkozik Kleopátra és Pumukli, a Baráthegyi Majorság két 
terápiás alpakája 

- Kitűző készítés- mindenki elkészítheti saját „auti” kitűzőjét  
 
10:00- 10:40 Autizmus Világnapi ünnepség 

10:00 - 
10:05 

Autizmus szülői szemmel (Horváth Szilvia érintett szülő) 

10:05 - 
10:15 

Czibere Károly –EMMI - szociális ügyekért és társadalmi 

felzárkózásért felelős államtitkára 

 Dr. Kriza Ákos - Miskolc Megyei Jogú Város polgármestere 

10:15 - 
10:20 

Török Zsanett miskolci autizmussal élő fiatal első meséskönyvben 

megjelent novellájának bemutatója – meserészletet felolvas 

Viknyédi Balázs, autizmussal élő fiatal 

10:20 - 
10:30 

Csöbör Katalin országgyűlési képviselő 

Hubay György önkormányzati képviselő 

10:30 - 
10:40 

Buszavató: nemzeti színű szalag átvágása, busz leleplezése, 

ünnepélyes kulcsátadás - a Szimbiózis Alapítvány új, 17 

személyes „speciális szállítási” buszának útjára indítása. 

Közreműködnek díszvendégeink 

10:40- 10:50 – Sajtótájékoztató, buszfoglalás,       
       kék lufis csoportkép MISKOLC feliratnál 

10:50- 11:15 – KÉK SÉTA - a Szent István térről a Centrumig,  
közben lufi-osztás a járókelőknek 

2007 december 18-án, az ENSZ 62/139-es határozata jelölte ki április 2-át az 
Autizmus Világnapjának azzal a céllal, hogy felhívja a világ figyelmét az 
autizmusra, az autizmus spektrum zavarra, amely tízmilliókat érint a földön. 
Az Autizmus Világnapja ENSZ határozat kéri a tagállamokat, hogy tegyenek 
lépéseket annak érdekében, hogy az autizmust minél szélesebb körben 
megismerjék a társadalmaikban. 

Az autistákkal való szolidaritás szimbóluma a kék szín, szimbóluma a puzzle, 
ezért sokan ennek kifejezéseként ezen a napon, ruhájukon kék, vagy puzzle 
mintás szalagot viselnek. 

Hazir Dóra: tel: 06/30/459-1062, e-mail: tamszolg@szimbiozis.net 

Jakubinyi László: tel: 06/30/681-4482, e-mail: jakubinyi@szimbiozis.net 

 

 


