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Iden is vikfgolt a Szeretet Lrf,ngia
r Immercn harmadi{ra lobbant fel a
Szeretet tingia $zckszfudoq, ez$ttal
szeptember 124n, p6nteken a hagyo
minyoknak megfehl6en a y'ancs sziv6-
bren, a Craray t€ren. A szervezdk e k6z-
v€lem6ny formil6 rendezv6nnyel prd
b6li6A< afigyelmaa mr{ssdggal 6s segir
sdggel €16k, a h:itrinyos helyzet( em-
bereh valamint ,,ritlagos' tirsaik kap
csohtinak 6poltrs6r4 kommunikiciG
juk finomitdsira f6kuszdlni.

P6ntek d€lut6n htuom &Ara kflt-
sz6zndl is tObben gyfltek ossze, kicsik
€s mgyokegyaring rem6he, hogy je-
len6tiikl<el, iizenetii,kkel mir a @fn-
talabbakat s miscltazzik ezlltal pe-
dig a tirsadalom eg6szdre tudnak hat-
ni. Mindnyajunk onime, hogy a fogya-
t€kossdggal 6l6k elfogadfsa, segit6se
napjainkban javfulo tendenciit mutat,
tolra u €rt€lmi fogyatdkkal €l6k €r-

dekkdpviselete terdn m€g mindig
t<ibb segit6re bnne sztiks6g.

A kozel harminc fell€p6 csoport
iden a Vakok es Gyeng€n1it6k Tolna
Megyei Egyesillete szervezds€ben
mozdult meg, s nrnt afr Kovdcs
lAszbn6, a szeweeteln<ike elmondta:
megy€nkben tobb mint 1500 srilyos
fogyat€kos lltissdriih ember €[ sokan
kifgezetten rem6nytelen helyzetben.
Iaegsegit*iikre szeretn€k felhivni a fi-
gyelmer A felEp6 iskohk pedag6gusai
k6rdesitu:kre biiszk6n vdhszoftll<: t*
nifirtnyaik pehaszenien viszonyulnak
azofltfrs iy,hoz,kik az €btnek sajruih-
tos m6don a sorst6l tgazsilglzhnxl fiz*
kai-szelhmi Mfttnnyal vignak neki,
szem6lyes tigytiknek 6zik segit€stikeq
timogatisukat Tegytit hozzic fitoL
hatafhrr a pedag6gusok rtszffil ez
esetben a kicsik huminum:ft megcel-

z6 folyamatog kOvetkezetes szfren6-
ci6s munka-

A Himnusz elhangzisitt krivet6en
dr. Puskis Imre, a megyei k<izgyfiEs
elntike nyitotta meg a rendezv€-nyt, a
megjelenteket pedig dr. Haag Eva al-
polgrirmester koszontdtte kedves sza-
vuval lrgal6tbb ennlire figyelmink-
re m6lt6 volt Hirt Ferenc orsziggyril€-
si k6pvisel6 f6v6dn0ki, valarnint Ko
vfcs Liszl6n6 elnriki besz6&.

A teliessdg ig6nye ndlkiil tobbek
kozott szekszirdiak, regoly-majsa-
pusztaiak, pfilfaiak, bonyhidiak,
kakasdiak, belecskaiak k6pviselt6k a
tdrs€gtikben 616 embereket €s €rde-
keiket uinccal zenerrcla szinpadi el6
adissal A prog;ra4 zfu6akodiak€nt
este f6l h€tkor adtik it iiLnnep6tyes
keretek kozott Szeretet LiaoigitrLt a
2009. fui rendez6knek. rV S.


