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Az akadálymentesített kapcsolatok napja

Egymás szívében van az igazi otthonunk ? jelentette ki Kozma Imre atya Gyõrben, a 17. Máltai Sportnap megnyitóján
mondott beszédében. A Szeretetszolgálat 25 éves fennállásának tiszteletére szervezett országos sportnapon csaknem
félezer fogyatékkal élõ ember állt rajthoz valamilyen versenyszámban az ETO Park területén.
Az ország egyik legnagyobb fogyatékos sportversenyének számító Máltai Sportnapot immár 17. alkalommal rendezték meg Gyõrben.
A versenynek külön hangsúlyt adott a Magyar Máltai Szeretetszolgálat fennállásának 25. évfordulója, erre az alkalomra az ország
egész területérõl eljöttek a fogyatékkal élõ embereket gondozó intézmények és az õket segítõ civil szervezetek. Összesen huszonhét
csapat nevezett a nyolc versenyszám valamelyikébe. A legtávolabbról Tokajból és Fehérgyarmatról érkeztek, de még az ausztriai
Burgenlandból is eljöttek. A versenyzõk nagyobb része értelmi fogyatékkal élõ volt, de sok kerekesszékes embert is látni lehetett. A
legfiatalabb versenyzõ tízéves volt, a legidõsebb pedig már 70 is elmúlt.
A fogyatékkal élõ emberek Isten ajándékai, akik megjelenítik az élet értelmét – hangzott el a május 22-én Gyõrben rendezett
országos Máltai Sportnap köszöntõjében. A rendezvényre számos vendég ellátogatott, köztük Tarsoly Csaba, a Questor csoport
elnök-vezérigazgatója. Az eseményt és résztvevõit megáldotta Pápai Lajos, a Gyõri Egyházmegye püspöke. Napközben
megérkeztek az Gyõri ETO labdarúgócsapatának játékosai is, részt vettek néhány játékban és közös fotót készítettek az esemény
résztvevõivel.
A sportversenyek kezdete elõtt rövid beszédet mondott Kozma Imre atya. „Egymás szívében van az igazi otthonunk. Ma van az
akadálymentesített emberi kapcsolatok napja. Az ember élete egymással való kapcsolatainkban mélyül el. A mozgáskorlátozott,
fogyatékkal élõk emberi kapcsolataiban le kell gyõzni az akadályokat, hogy összekapcsolódhassunk.”
Ahogy az aranyérmesek látták - a komáromi csapat beszámolója

A Máltai Szeretetszolgálat 17. alkalommal rendezte meg a „Sérült Emberek Játékos Sportnapját”, melyen a komáromi csapat 10.
alkalommal vett részt.
A résztvevõk között voltak mozgáskorlátozottak, hallás- vagy látásfogyatékosok, legnagyobb létszámban pedig értelmileg
akadályozottak. Komáromból nappali ellátottak közül huszonnyolcan, a Támogató Szolgálat gondozottjai közül négyen utaztak
Gyõrbe, tíz kísérõ társaságában.
Délelõtt és délután három versenyszámban játszottak fiataljaink. A labdagurítás versenyszámban aranyérmes lett a csapatunk,
melynek tagjai : Dózsa László, Erdélyi József, Góger Anita, Nagy Gábor, Vass Napsugár és Végh Attila. Akácsné Eger Margit pedig
ezüstérmet nyerta labdaügyességi versenyszámban.
Mind a gondozottak, mind az intézmény dolgozói és önkéntesei felejthetetlen napot tölthettük el a gyõri ETO Parkban. Köszönjük.

A szervezõk köszönetet mondanak az esemény nagyvonalú támogatóinak.
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