
Gy6rben 6s Szombathelyen folytattunk tapasztalatcserdt

Szakmai tanulmdnyutat tetttink
A Vakok 6s Gyeng6nl6t6k Tolna Me-

gyei Egyesiilete 2008 rf,prilisdban ,,Egy
ft, kiiztis szemldlet" cimfi projektet
nyr(itott be az NCA Civit Szolg6ltat6,
Fejleszt6 6s Inform6ci6s Kolt6giuma 6l-
tal kiirt p6iy6zatra szakmai tanulmdny-
fit megval6sitds6hoz. A kolldgium bead-
vdnyunkra 352 ezer forintot it6lt meg,
amit 96 ezer forintos iinr6sszel keltett

kiegdszitentinlc A megit6lt tdmogatis az
okt6ber 20-6n 6s 2l-6n Gy6rbe 6s Szom-
bathelyre irdnyul6 szakmai tanulmdny-
utunk teljei' kiilts6g6t fedezte, iinr6sz-
k6nt a seg6deszktiz-v6s6rl6st hat6roz-
tuk meg, ami hdrom diktafon 6s egy
f6nyk6pe z6g6p beszerzfis6vel meg is tiir-
t6nt.

Kovdcs Ldszl6nd

Mes6k CD-lemezeken

Pokorni Zoltfun, Budapest XII. kerti-
let6nek polgdrmestere 6s Soltdsz Mikl6s,
a Parlament lfirfis6gl, Szocidlis 6s Csa-
lddiigyi Bizotts6gdnak alelniike a feh6r
bot napja alkalmdval verseket 6s mes6-
ket tartalmazil CD-t adott 6t Feh6r An-

" ndnalg a Vakok Batthydny L6szl6 Gyer-
mekotthon R6mai Katolikus 6voddja,
Iskoldj a igazgat6jdnak okt6ber l4-6n.

A Hegyvid6ki Onkorminyzat a han-
gos kiinyvk6nt hallgathattf CD-leme zek-
kel szeretne iirtimet szerezni az int6lz-
m6ny vak 6s gyeng6nl6t6 gyemekei
szilmira.

A mostani iinnep6lyes dtadds az els6
l6p6se annak a munkdnal! amely sorr{n
Pokorni Zoltdn kezdem6nyez6s6re az
tinkormrflnyzat egy 6ven keresztiil - a
2009-es 6v v6g6ig - otyan CD soro zatot
ad ki, amelyen XII. keriileti 6voddtg is-
kol6k didkjai mondanak verset, mes6t,
pr6z6t. A hanganyagok szintdn letiilthe-

t6k az tinkormdnyzat:

www.hegyvidek eu honlapj6r61.

Az 6v folyamdn a gyermekotthon la-
k6i 6ltal szivesen hallgatott mfivek ke-
riilnek riigzit6sre, ttibbek kiizdtt Lizfr
Ervin: A n6gysziigletii kerek erd6,
Szutyejev: Vid6m mes6h Leszkai And-
rds: Moha bdcsi mes6i, F6siis l0va:
Eziisthegedii, Csupafej mesdk 6s Mese-
batyu mfivei, Wass Albert: Valaki t6ve-
dett 6s Selma Lagerldw: Krisztus-legen-
d6lc

Az els6kdnt elk6sztilt CD-n lev6 ver-
seket 6s mesdket a hegyvid6ki Virdnyosi
Atahnos Iskola tanul6i kiizremfikiid6-
s6vel, a szint6n keriileti Arany Jdnos Al-
taldnos Iskola 6s Gimnizium stfidi6j6-
ban rtigzitett6lc Az ,Ai6nd6k" cimii le-
mezen 9 felv6tel tal6lhat6, melynek iisz-
szeilllitfisdt Szeb6nyi Ildik6 tandrn6 fel-
tig5relte.

4i6nd6k vak gyermekeknek


