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A Paradicsom Utazási Iroda vezetője, aki a tandemtúrák megvalósítója. Kapcsolata a 90-
es évek végétől vált szorossá az MVGYOSZ-szel. Az együttműködéstől kezdődően a 
tandemkerékpárok és a túrák száma egyenes arányosságban emelkedett a vidám 
hangulatú program iránti érdeklődéssel. Ennek következményeként 2000-ben meg-
alapította a Paradicsom Turisztikai Kulturális és Sport Klubot, amely már nemcsak 
tandemezésre, hanem lovaglásra, múzeum és koncertlátogatásra integráltan biztosított 
lehetőséget a vak és gyengénlátó embereknek. 2003-ban aktív szervezője és résztvevője 
volt annak a nagyszabású országkerülő túrának, amelyről 5 részes film készült, meg-
örökítve az evezést, a tandemezést, a lovaglást, a csodálatos tájakat, a szobrászkodást és 
a bulizást. 2004-ben Berlin-Prága-Pozsony-Bécs-Budapest autentikus élményekben gaz-
dag útvonalán tekert végig a tandemcsapat. Ugyanebben az évben a Paradicsom Klub 
szakértői közreműködésével megvalósult Magyarország első tapintható kiállítása, amelyet 
a Szépművészeti Múzeum mutatott be. 2006-ban Miklós látássérült fiatalok tapasztalataira 
és igényeire alapozva építette fel azt a nagyításokat és másolatokat is bemutató Luxem-
burgi Zsigmond tárlatot, melyet nemcsak a nagyszámú látássérült közönség kedvelt, ha-
nem látogató szülők és gyerekek egyaránt, immár nemcsak a turisztikában, hanem a 
kultúrában is közös felületet teremtve ezzel látónak és látássérültnek a közös kikap-
csolódáshoz. Később a kiállítás a klub önerejéből bejárta Magyarországot és a Felvidéket. 
Miklós 2007-ben Körmenden időszaki tapintható tárlatot és állandó tapintható kiállítást 
szervezett. A múzeumi akadálymentesítésről szerzett tapasztalatait számos publikációban 
és nemzetközi konferenciákon juttatta el a szakmai elkötelezettjeinek. Közreműködőként 
vett részt egy idegenforgalmi programban, amelynek szintén szerves része volt a látás-
sérültek tandem- túrázása. Munkásságában kiemelt fontosságú a 2008-ban megvalósult 
Velocen Program, amely a kerékpárkultúrát népszerűsítő környezetvédelmi program, vala-
mint az Artventura Programot, amely egy környezetvédelmi, interaktív, tapintható művé-
szeti kiállítás és road show nyereményjátékkal, érzékenyítő tréningekkel, iskolásoknak, 
pedagógusoknak, politikusoknak, röviden a társadalom minden érintettjének. 
Nemrégiben a Paradicsom Klub vitorlás programokat is indított látássérültek számára a 
Balatonon. A program annyira sikeressé vált, hogy a látássérült vitorlázók azóta is rend-
szeresen résztvevői a balatoni versenyeknek. Miklós jókedvű, laza, kreatív ember, és 
számtalan színes programmal gazdagítja a látássérültek életét. 
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