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tóan kellemetlen, kihívó, éretlen, hen
cegő, megnyugtató, barátságos, ellen
szenves, stb. a hangja. Hogy ez így van, 
az az illetővel való érintkezés kapcsán 
hamar kiderül. Legtöbben tehát a ta
pasztalat útján jutnak el a megismerés
hez, de ha valakiben meg van az emlí
tett tehetség, csakhamar elbámul maga 
is, hogy milyen sokat árul el neki a 
hang az emberek belső tulajdonságai
ról: jellem, hajlamok, szokások, tehet
ség, indulatok, titkolni szándékolt ösz
tönök felől. Igazi mesterré azonban 
mindezeken felül a gyakorlat tesz. Fi
gyelve a hangok minőségét, árnyalata

it, rezgését, a benne rejlő mellékzöngé- 
ket, s hozzátéve azt a tapasztalatot, 
amit az illetőtől más úton megszerez
tünk, csakhamar nagy és értékes 
anyaggal ajándékoz meg bennünket. 
Az anyag tehát tapasztalati. Nem aka
rom azt állítani, hogy az eredmény 
csalhatatlan, hiszen az ember tévedhet, 
hiszen ember de nagy hibának tarta
nám, ha nem figyelnénk rá, mert érté
kes eszközét dobnánk el magunktól.
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Sport, szabadidő

Válogatott csapatot vertek 
a vakfocisták

Félmillió forinttal támogatja a Ma- 
gyár Optikus Ipartestület a LÁSS Lá
tássérültek Szabadidős Sportegyesüle
tet. A MOM Sportcsarnokban edző el
ső magyar vakfoci csapatot életre hívó 
civil szervezet az önkéntes felajánlás
ból a tervek szerint nemzetközi labda
rúgó kupát szervez a Hegyvidéken.

Az előjelek kedvezőek, ugyanis a be
mutató mérkőzésen a Bajnokok Ligá
ját megjárt Hajdú Attilával és Vincze 
Ottóval felálló csapatot már legyőzték 
a vakfocisták. Hitet tett a fogyatékkal 
élő civil szervezetek anyagi támogatása 
mellett a Magyar Optikus Ipartestület, 
amely ezúttal a vakfocit Magyarorszá

gon meghonosító LÁSS Látássérültek 
Szabadidős Sportegyesületének mun
kájához járul hozzá ötszázezer forint
tal - derült ki a MOM Sportcsarnok
ban megrendezett sajtótájékoztatón. 
Az ipartestületet vezető Raák Benedek 
hangsúlyozta: a jövőben is igyekeznek 
segíteni azokat a kezdeményezéseket, 
amelyek a vakok és gyengén látók in
tegrációját szolgálják.

A LÁSS egyesületet képviselő Gom
bás Judit mindenekelőtt azt hangsú
lyozta, hogy a csörgőlabda nem azonos 
a vakfocival, utóbbi sportág ugyanis 
csak az utóbbi időben jelent meg Ma
gyarországon. "Egyelőre kizárólag a
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LÁSS egyesületnek van vakfoci csapa
ta, azon dolgozunk, hogy ez megváltoz
zon és ne csak magunkban játszhas
sunk. A támogatást is a sportág népsze
rűsítésére fordítjuk, szeretnénk ugyan
is idén nyáron egy nemzetközi tornát 
szervezni a MOM Sportcsarnokban" - 
hívta fel a figyelmet Gombás Judit. Az 
önkormányzati tulajdonú Csörsz utcai 
sportlétesítmény a helyszín biztosításá
val járul hozzá a futballtorna sikeréhez 
- jelentette ki a MOM Sportcsarnokot 
vezető Buranits Ildikó hozzátéve, hogy 
az intézmény és az egyesület kapcsola
ta nem új keletű.

A vakfoci csapat már hosszabb ideje 
a sportcsarnok műfüves pályáján gya
korol, nemrégiben pedig az intézmény 
segítségével tarthattak egy bemutató 
mérkőzést. Szabó István mindenekelőtt 
tréfásan óva intette az elbizakodottság
tól a Hajdú Attila, Vincze Ottó, 
Kowalsky, Thuróczy Szabolcs és Walkó 
Csaba összetételű "látó" csapatot. Bár 
a vakfoci játékos egy döntetlennel is ki
egyezett volna, a meccs rácáfolt az elő
zetes esélylatolgatásokra, egy jól elta- 
Iáit lövéssel ugyanis a LÁSS csapata 
nyerte a találkozót.

Vincze Ottó honlapunknak elmond
ta, hogy komoly kihívást jelentett szá
mára a mérkőzés, hiszen korábban 
egyszer sem kellett bekötött szemmel 
fociznia. "Folyamatosan arra koncent
ráltam, hogy meghalljam a labda csör
gését, bár ez nem mindig sikerült, még
is nagyon élveztem a játékot. Büszke 
vagyok az ellenfél minden egyes játéko
sára, hiszen a fiúk bebizonyították, 
hogy a sport szeretete képes legyőzni az

esetleges fizikai hátrányokat" - hang
súlyozta a válogatott labdarúgó, aki 
szerint a vakfocisták lelkesedése és el
hivatottsága mindannyiunk számára 
példaként szolgálhat.

Hasonlóan vélekedett Hajdú Attila. 
Az egykori kiváló kapus szerint a kér
dés nem az, hogy miért próbálnak fut
ballozni a vakok és gyengén látók, ami
kor nem látják a labdát, hanem éppen 
ellenkezőleg: miért kellene kimaradni
uk ebből a gyönyörű játékból. "A hegy
vidéki vakfoci csapat tagjai bekötött 
szemmel is átélik a labdarúgás öröme
it. Passzolnak, futnak, cseleznek, gólt 
lőnek - pontosan úgy, ahogyan annak 
idején mi is tettük" - foglalta össze a 
meccs közben szerzett személyes ta
pasztalatait Hajdú Attila, aki egyúttal 
gratulált is az ellenfélnek a győzelem
hez. Mint elmondta, egy olyan jobb fel
ső sarkos lövést kapott, amit talán pá
lyafutása csúcsán sem tudott volna ki
védeni.

A bemutató tehát nagyszerűen sike
rült, ahogyan a kezdőrúgást elvégző 
Váczi János fogalmazott, egy olyan kez
deményezést karolt fel a MOM Sport- 
csarnok, amely az önkormányzat által 
is vallott értékeket, a toleranciát, az in
tegrációt és a közös sportolást népsze
rűsíti. "A MOM Sportcsarnok egyik 
fontos feladata, hogy teret adjon a fo
gyatékkal élők sportjának, amelyet a 
jövőben is támogatni fog az önkor
mányzat" - tett ígéretet kerületünk al
polgármestere

Forrás: http:Hwww. hegyvidék, hu


