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Centenáriumi rendezvények
A Kék Duna keringőtől Hajmási Pálig – 

Operettgálával zártuk a Centenárium évét
Szinte telt ház volt a Budapesti Operettszínházban 2018. december 9-én

vasárnap délután. Nem is csoda, hiszen nemcsak a szervezők és a szerep-
lők készültek hónapok óta lázasan erre a napra, hanem a közönség nagy
része is. A nyüzsgő csoportok nemcsak a színház előcsarnokát töltötték meg
már az előadás kezdete előtt
egy órával, hanem a Nagymező
utca egy részét is.

Az MVGYOSZ Centenáriumi év
programsorozatának záróesemé-
nyét Szendy Szilvia és Peller
Károly, a Centenáriumi év nagy-
követei közreműködésével szer-
vezte meg. Az Operettszínházban
bemutatott gálaműsorra az
ország minden szegletéből érkez-
tek látássérült érdeklődők család-
tagjaikkal, barátaikkal és a megyei tagegyesületek munkatársaival, önkéntesei-
vel. Emellett meghívást kaptak a nívós eseményre az MVGYOSZ partnerei,
támogatói, az állami és civil szféra képviselői. Hamar elfogyott a közel 900 jegy.

Szendy Szilvi és Peller Károly nemcsak a szervezésben működött közre,
hanem ők maguk is előadtak több dalt, nem mellesleg pedig a műsorvezető
szerepet is betöltötték. Kedves, közvetlen stílusukkal mindenkit elvarázsol-
tak, ráadásként pedig sok-sok humorral idézték fel az év történéseit és leg-
szebb élményeiket, melyeket a szövetségben tett látogatásaik és a
Centenáriumi év programjai során szereztek. Dr. Nagy Sándor elnök ünnepi
beszédében röviden idézte fel az MVGYOSZ százéves történelmét, valamint
egy-egy centenáriumi plakett átadásával köszönte meg a két színművésznek
az egész éves közreműködést a méltó megemlékezésben.

Szinte bizonyos, hogy az Operettszínház művészei által bemutatott műsor
a nézősereg minden várakozását kielégítette. A műfaj legnagyobbjainak
szerzeményei közül Kálmán Imre és Lehár Ferenc operettjeiből egyaránt
számos részletet hallhattunk. Több dal ismerősen csenghetett szinte min-
denkinek a Csárdáskirálynőből, a Víg özvegyből és a Marica grófnőből, de
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Huszka Jenő darabjaiból is több részlet elhangzott. A közismert operett slá-
gereken túl igazi klasszikusok is felcsendültek, így többek között nyitányként
ifj. Johann Strauss Kék Duna keringőjét játszotta az Operettszínház zeneka-
ra. Természetesen Szendy Szilvi és Peller Károly adta elő a Te rongyos élet
című dalt, mely az MVGYOSZ Centenáriumi év programsorozatát beharan-
gozó kisfilm zenéje is.

A műsor legnépszerűbb szereplője a két nagykövet mellett kétségtelenül
Oszvald Marika volt, aki a belőle áradó humorral és korát meghazudtoló tán-
cával elkápráztatta, nevetésre csábította és tapsra ingerelte a közönséget.
Mellettük színpadra lépett Fischl Mónika, Kalocsai Zsuzsa, Lukács Anita,
Dancs Annamari, Dolhai Attila, Vadász Zsolt és Laki Péter is. Az előadás
pazar látványvilágáról a Budapesti Operettszínház balettkara gondoskodott,
több dalban pedig az Operettszínház énekkara is közreműködött. A zenekart
Makláry László, a színház főzeneigazgatója vezényelte, a gála rendezője
Bori Tamás volt.

A gála két meglepetés vendége Fabók Judit és Farkas Péter látássérült
énekesek, Szendy Szilvivel és Peller Károllyal együtt énekelték el a magyar
operett himnuszának is méltán nevezhető Hajmási Péter, Hajmási Pál című
dalt. Teljesítményükkel abszolút helytálltak az Operettszínház hivatásos
művészei között. Judit és Péter az előadás után elmondta, hogy bár enyhe
lámpalázzal léptek ki a színpadra, az Operettszínházbeli szerepléssel és a
közismert művészekkel való személyes találkozással egy régi nagy álmuk
vált valóra.

A nívós műsorban szinte csupa olyan dallam csendült fel, melyek már egy
évszázada is szórakoztatták a nagyérdeműt, köztük talán az akkor élt látás-
sérülteket, a Vakok Szövetségének alapítóit is. A szövetség történetének
elmúlt száz évét meghatározta a zene, legyen szó akár a klasszikus műfa-
jokról, akár a szórakoztató zenéről, így az operettgála mindenképpen méltó
koronát tett fel a Centenáriumi év programjainak gazdag és sokszínű kaval-
kádjára. Németh Orsolya
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Szerbiai vendégek az operettgálán és az MVGYOSZ-ben
Az MVGYOSZ Centenáriumi év programsorozatát záró operettgálára hatá-

rainkon túlról is érkeztek vendégek. A Szerbiai Vakok Országos Szövetsége
és a Vajdasági Vakok és Gyengénlátók Egyesülete képviselőit látta vendégül
a szövetség. A látogatók a gálaműsor megtekintése mellett megismerkedtek
az MVGYOSZ szolgáltatásaival és a magyar látássérültek helyzetével.

A hét fős delegáció 2018. december 8-án szombaton érkezett Budapestre.
A csoportot Milan Stoši, a Szerbiai Vakok Szövetsége elnöke és Vladimir
Panin, a Vajdasági Vakok és Gyengénlátók Egyesületének elnöke vezette. A
delegáció tagja volt még Györe Árpád, a Zentai Vakok és Gyengénlátók
Egyesületének elnöke, Zolica Niki, a Szerbiai Vakok Szövetsége hangos- és
Braille-könyvtárának vezetője, Anđelka Ružin a Vajdasági Vakok és
Gyengénlátók Egyesületének jogásza, illetve kísérőik. A vendégek ezen az
estén dr. Nagy Sándor elnökkel és feleségével, valamint Ollé Attila nemzet-
közi referenssel vacsoráztak.

A december 9-én lezajlott operettgáláról a vendégek nagy elismeréssel nyi-
latkoztak. A műsorban olyan magyar művészeket láthattak élőben szerepelni,
akiket a határon túli magyarok csupán a televízióból ismerhetnek. Az időseknek
a gálán felcsendült operett slágerek fiatalságuk szép emlékeit idézték vissza. Az
operettgála utáni vacsorán Angyal Gábor szakmai vezető és Gulyás Zsuzsa, a
Távszem projektvezetője képviselték a szövetséget, mint házigazdák.

December 10-én hétfőn a delegációt az MVGYOSZ székházában fogadta
az elnök és munkatársai egy rövid szakmai megbeszélésre és intézménylá-
togatásra. A szerbiai vendégek a centenárium alkalmából átadott tapintható
maketten és a bejárás során is megcsodálták az MVGYOSZ patinás szék-
házát, megismerkedtek a segédeszközbolt kínálatával, információkat kaptak
a Braille- és a hangoskönyvtár működéséről, valamint a szövetség legújabb
fejlesztéseiről, így többek között a Távszemről és az online hangoskönyvtár-
ról. Érdeklődésük középpontjában a magyar látássérültek pénzbeli ellátásai-
nak rendszere és munkavállalásuk lehetőségei álltak.

A vendégek és a vendéglátók egyaránt kinyilvánították szándékukat a jövő-
beni még intenzívebb együttműködésre, melynek keretében az MVGYOSZ
képviselői rögtön meghívást is kaptak Újvidékre, ahol 2019-ben ünneplik a
Vajdasági Vakok és Gyengénlátók Egyesülete létrejöttének hetvenéves
évfordulóját. Tervben van továbbá számos területen a szakmai együttműkö-
dés erősítése is, ami elsősorban a szerbiai magyar látássérült gyermekek és
fiatalok jövőbeni társadalmi integrációját, oktatásuk és foglalkoztatásuk lehe-
tőségeinek javítását szolgálja majd. Németh Orsolya
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A Jövő Kilátásai 
– nyílt kerekasztal beszélgetés

2018. november 19-én a centenáriumi fehérbot heti rendezvénysorozat
keretében a Jövő Kilátásai projekt szervezői egy konferenciára hívták meg
az érdeklődő fiatalokat, tanárokat és a segítő szakembereket. A projekt
elsődleges célkitűzése a középiskolába járó látássérült tanulók tanulási fel-
tételeinek áttekintése, jó gyakorlatok gyűjtése és eljuttatása az iskolákba és
az őket támogató szervezetekhez. Ennek egyik fontos állomása volt a pro-
jektet a nyilvánosság előtt bemutató konferencia, melyen több mint 100 fő
vett részt.

A rendezvényt a projekt felelős vezetője dr. Nagy Sándor, az MVGYOSZ
elnöke, s egyben a projekttel foglalkozó munkabizottság elnöke nyitotta meg,
majd Orsós Zsolt, az EMMI Fogyatékosságügyi Főtitkára köszöntötte a részt-
vevőket.

A munkabizottság tagjai: dr. Csocsán Emmy gyógypedagógus, egyetemi
tanár, Kuminka Györgyné gyógypedagógus, történelem és orosz szakos
tanár, valamint Puskás Anett érdekképviseleti előadó és ifjúsági referens
betekintést nyújtottak a projektet megelőző időszakba, illetve a projekt kez-
deteibe, ezzel felhívva a figyelmet arra, milyen régóta szükségszerű, hogy az
érintettekkel együttműködve tegyünk az elérhető oktatásért.

A konferencia 4 előadásnak adott lehetőséget, melyek jó gyakorlatokat
mutattak be, illetve olyan projekteket, amik jó gyakorlatokká szeretnének
válni.

Elsőnek Füller Noémi (gyógypedagógus hallgató ELTE BGGYK) és látás-
sérült volt diákok ragadták meg a mikrofont, akik arról beszélgettek, milyen
élményeik voltak a középiskolában. Jó gyakorlatként elhangzott például,
hogy érdemes megbeszélni a tanárral, hogy ne hagyják ki őket a kirándulás
élményéből, legyenek ők is nem csupán a tanulás, hanem az osztály, mint
közösség aktív részesei. Szintén fontos jó gyakorlat volt, hogy elmondjuk
szükségleteinket. Így ha igényünk van arra, hogy a tanár felolvassa, mit ír a
táblára, akkor beszéljük meg vele. Minden jó gyakorlatot, ami elhangzott, a
projekt munkatársai összegyűjtöttek. A második beszélgetés során a jelen-
legi és egykori integrált látássérültek közösségének két alapítója, Kardon
Annamária és Velegi Dorottya beszélt a csoportjuk funkciójáról. A csoport
célja, hogy segítse mindazokat, akik érintettek a „látássérült ügyben”, így
nem csak látássérültek, de például szülők is csatlakozhatnak a csoporthoz.
A csoportban lehetőség van megkérdezni a csoporttársakat, legyen szó



2019. január 7

tanulásról, viseletről, egy kulturális programról, vagy tájékozódásról. A
közösség aktív, így akinek valamilyen kérdése van, nyugodtan keresse fel
őket.

A harmadik előadást Fejes-Martinez Krisztina tartotta, aki a Salva Vita
Alapítvány munkatársa. Az előadás az „Adj egy ötöst!” projektről szólt, ami a
középiskolás fiatalok és tanáraik szemléletformálására törekszik tapasztalati
szakértők közreműködésével. A különböző „miniprojektek” egy-egy olyan
napot takarnak, melyeket a diákok terveznek meg az osztályfőnökük segít-
ségével és aktívan csinálnak egy-egy tevékenységet a tapasztalati szakér-
tőkkel akadálymentesített körülmények között. A projektnek ez a második
éve, s ma már nem csak a középiskolásokhoz, de a felső tagozatos diákok-
hoz is eljut. Az előadás kapcsán egy látássérült kislány, Strenner Hajnal
Csillag is ellátogatott hozzánk, aki elmondta, milyen jó élményekkel gazda-
godott az egyik „Adj egy ötöst!” nap alkalmával. A programról egy videót is
megtekinthettünk, melyet a diákok saját maguk verselve „narráltak”. Ha vala-
ki szeretné, hogy az osztálya részt vegyen a versenyben, keresse fel a
www.adjegyotost.hu oldalt.

A következő előadást Puskás Anett tartotta, mely a 100-ast egy 100-asért!
című projektről szólt, ami egy teljesen új kezdeményezés. A projekt a látás-
sérültek sportolásáról, aktív szabadidő eltöltésének motiválásáról szólt. A
versenyzőknek a facebookon meghirdetett felhívás alá kellett a szabályok-
nak megfelelően kommentben feltölteniük a megmozdulásokat, megnevezve
milyen tevékenységet folytattak, hány kilométert tettek meg. A kedvelések
száma határozta meg a győzteseket is. Az vehetett részt a végső összecsa-
pásban, aki megtette a minimum 100 km-t, mely után esélye nyílt hazavinni
a 100 000 Ft értékű sportszervásárlási utalványt. A verseny résztvevőinek
kötelezően fel kellett tölteniük 3 fényképet, ami bizonyítja a táv megtételét. A
verseny azóta véget ért. 2 egyéni és 2 csapat gazdagodhatott egy-egy
100 000 Ft értékű utalvánnyal. A verseny több mint 3 hónapig tartott és több
mint 38 000 embert ért el. „Rengeteg tapasztalattal gazdagodtunk, melyek
tanulmányozása után, a versenykiírást fejlesztve, szeretnénk a jövőben is
elindítani a versenyt.” Az előadás célja az volt, hogy felhívja a figyelmet a
testnevelés órák alóli felmentések ellenzésére.

A konferencia negyedik előadását Angyal Gábor, az MVGYOSZ szakmai
vezetője és Sebesi Éva, az adaptáló csoport vezetője tartotta a tankönyvek
egyenlő esélyű hozzáféréséről. Az előadók elmondták, hogy egy tankönyv
adaptálása több precíz munkát megkövetelő feladatból tevődik össze, ezért
egy igen időigényes folyamatról beszélünk. Fontos, hogy az oktatási intéz-
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mények a megadott határidőkön belül megküldjék azon könyvek listáját,
amikre szükségük van az ott tanuló látássérült diákoknak.

Az esemény jelentős felismerése volt, hogy a szövetség és a diák közötti
közvetett kapcsolat (ugyanis a tankönyvek igényét mindig az oktatási intéz-
ménynek kell jelezni) sokszor problémát okoz, ha a diák valamilyen negatí-
vumot tapasztal az elkészített tankönyv feldolgozása során. Ebben az eset-
ben érdemes rögtön az MVGYOSZ-szel felvenni a kapcsolatot, hogy az adott
ügyben gyors lépések történjenek.

A konferencián több hozzászólás is azt bizonyította, hogy nem csak a
középiskolákban, de a felsőoktatásban is gyakran találkoznak problémákkal
a látássérült hallgatók, amire szintén nagy figyelmet kell fordítani.

A konferencia után egy szabad beszélgetés vette kezdetét a délutáni
Teaházban, ahol a résztvevőknek finom szendvicsek és különleges ízű teák
mellett volt lehetőségük megbeszélni azokat az észrevételeket, amikre a ren-
dezvény hivatalos részében nem volt idő.

A Teaház ideje alatt Marge jött el hozzánk énekelni, majd a Kotta Nélkül
Band zenéjét hallgattuk. Aki kitartó volt, még egy vicces karaoke partyban is
részt vehetett.

A rendezvény moderátora Pál Zsolt rádiós-műsorvezető volt.
Arra kérünk minden érdeklődőt, hogy hallgassák meg a felvételt és reagál-

janak a szervezes@mvgyosz.hu mail címen azok is, akik nem voltak jelen.
Kérjük, küldjenek jó gyakorlat elérhetőségeket folyamatosan.
A jövő kilátásai projekt előtt még hosszú az út. De a közös érdek, ami

mögött rengeteg ember áll, segíti eljuttatni célja felé. Ez az időszak a hely-
zetfelmérés időszaka, aminek során tapasztalt akadályokat, azok okainak
elemzését, azok elhárítására tett javaslatait a munkabizottság ajánlás formá-
jában eljuttatja az illetékes intézményekhez. Ezen célok eléréséhez vezető út
kezdetének egyik fontos állomása volt ez a konferencia. Egy szükséges ala-
pot adott a 2019-ben tervezett rendszeres találkozóknak, melyek az Együtt a
jövőnkért nevet viselik. A találkozókra szintén várjuk az érintetteket, kevésbé
hivatalos formában, mint ahogy a konferencia zajlott. Az első alkalom témá-
ja: A megfelelő panasztétel. Sokszor lehet tapasztalni, hogy valaki problémá-
ba ütközik, és egyszerűen nem tud továbbjutni. Pedig lehetséges, hogy a
megoldás nem is lenne messze, de az odavezető utat mégsem találják meg.
Magyarországon nem mondhatjuk, hogy nagy kultúrája lenne a megfelelő
panasztételnek, ami nem a célból születik, hogy ártsunk a másik félnek,
hanem azért, hogy megoldjuk saját, vagy társaink problémáját. Ha szeret-
nénk, hogy a dolgok minél előbb a megfelelő irányt vegyék az oktatás terü-
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letén, szükségünk van arra a képességünkre is, hogy megtaláljuk a megfe-
lelő helyet problémáink kifejtésére, s megfelelően képviseljük érdekeinket.
Meg kell tanulnunk különbséget tenni panaszkodás és panasztétel között.
Ami egyszerűen hangzik, de a gyakorlatban mégsem működik. Ez az első
lépése annak, hogy a problémákra megoldásokat találjunk. A témához szo-
rosan kapcsolódik az érdekképviselet is, így erről is fogunk beszélgetni. Az
első alkalom 2019. január 30-án, 16:00-kor lesz az MVGYOSZ Hermina ter-
mében (1146 Budapest, Hermina út 47.). Várunk szeretettel minden kedves
tenni vágyó érdeklődőt!

Puskás Anett és Csocsán Emmy

Mi történt a Centenárium évében?

2018 az MVGYOSZ életében az ünneplés és a méltó megemlékezés éve
volt. A szövetség százéves fennállásának tiszteletére szervezett egészéves
programsorozat magában foglalta a szervezet múltjának felidézését, jelené-
nek bemutatását és a jövőről való közös gondolkodást/gondoskodást.

A Centenáriumi év programsorozat fővédnöke Áder János, Magyarország
köztársasági elnöke volt, aki személyes jelenlétével is megtisztelte a
Fehérbot nemzetközi napján az MVGYOSZ székházában megrendezett
ünnepségen megjelenteket.

A Centenáriumi év nagykövetei Szendy Szilvia és Peller Károly színművé-
szek voltak, akik nem csupán nevüket adták az eseménysorozathoz, hanem
közreműködtek számos program megvalósításában, illetve a centenáriumi
eseménysorozatot beharangozó kisfilmek szereplőiként is szívünkbe zárhat-
tuk őket.

Az éves programsorozat fő támogatója a Vesper Kft., a Guide kesztyűk
hazai forgalmazója volt. A cég többek között a Vakvezetőkutyák világnapján
megtartott rendezvényen viselt egyenpólókat is biztosította.

A sikeresen megvalósult rendezvények mellett számos egyéb eredmény is
fűződik a 2018-as évhez:

- január 4-én a sajtó nagy érdeklődése mellett vette kezdetét a
Centenáriumi év programsorozat és indult el a „Távoli segítségnyújtás látás-
sérült emberek számára - Távszem” projekt.

- szintén január 4-én vette fel az MVGYOSZ hangoskönyvtára Bodor Tibor
színművész, a könyvtár egyik legaktívabb felolvasójának nevét.

- március 10-én Nőnapi operett műsor zajlott az MVGYOSZ székházának
Hermina termében, amire több mint 300-an voltak kíváncsiak.
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- április 9-én a költészet napja tiszteletére szervezett irodalmi délutánon
amatőr és profi előadóművészek mondták el a Múlt, Jelen, Jövő irodalmi
pályázatra beérkezett legjobb verseket.

- április 28-án a Vakvezetőkutyák világnapja alkalmából megrendezett
kutyás találkozón 100 vakvezetőkutya és gazdája mellett több százan töltöt-
tek el egy kellemes napot a csepeli Vakvezetőkutya-kiképző Központban,
ahol átadásra került a frissen kialakított lábadozó részleg is.

- április közepén hat fordulós Braille rejtvényjáték indult az MVGYOSZ hír-
levelében.

- május 28-án a komáromi Jókai Mór Gimnázium VII. osztályos tanulói vet-
tek részt az MVGYOSZ székházában egy játékos szemléletformáló vetélke-
dőn, mely a Pont ez a nap címet kapta.

- Szintén május 28-án került sor Bieber Mária Pontról pontra című társas-
játékának bemutatására, valamint a társasjáték névadójának és a Braille-rejt-
vényjáték nyerteseinek díjazására.

- augusztus 15-én az MVGYOSZ Facebook oldalán elindult a 100-ast egy
100-asért című kezdeményezés, melynek keretében látássérültek és látók
együtt versenyezhettek értékes nyereményekért bármely sportágban 100
kilométer teljesítésével és ennek megosztásával.

- szeptember 5-én a Bodor Tibor Kulturális Egyesület önkénteseinek
jóvoltából 150 frissen felolvasott hangoskönyv került átadásra, illetve
emlékműsor és beszélgetés hangzott el Bodor Tibor színművész tisztele-
tére.

- októberben egyhetes programsorozat tette emlékezetessé az MVGYOSZ
százéves fennállását és a Fehérbot nemzetközi napját.

- október 15-én Áder János, Magyarország köztársasági elnöke, a
Centenáriumi év fővédnöke feleségével együtt részt vett a Fehérbot nem-
zetközi napja alkalmából rendezett ünnepségen az MVGYOSZ székhá-
zában.

- A Fehérbot nemzetközi napja alkalmából a szövetség székházában meg-
tartott sajtótájékoztatón Fülöp Attila szociális ügyekért és társadalmi felzár-
kóztatásért felelős államtitkár bejelentette, hogy a kormány 150 millió forint-
tal támogatja az MVGYOSZ centenáriumi programjainak megvalósítását és
a székház homlokzatának felújítását.

- október 15-én a Braille-emlékérmek átadása mellett az MVGYOSZ elnö-
ke 100 centenáriumi emlékplakettet adott át azoknak a személyeknek és
szervezeteknek, akik az elmúlt évtizedekben kiemelkedően sokat tettek a
magyar látássérültekért.
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- megnyitott az MVGYOSZ és a magyar látássérültek elmúlt százéves tör-
ténetét bemutató emléktár, mely állandó kiállításként várja látogatóit a szö-
vetség székházában.

- elkészült és átadásra került az MVGYOSZ székházának tapintható
makettje.

- október 15-étől december közepéig volt látogatható a székház télikertjé-
ben Kádár-Nagy Lajos, Holló László díjas vak festőművész képeiből és
kisplasztikáiból álló „Szoborkodom, tehát vagyok” című kiállítása.

- október 16-án az MVGYOSZ székházának Hermina termében is elhang-
zott A Marmorstein Berta csodálatos élete című monodráma Rák Kati szín-
művésznő előadásában.

- megjelent és október 17-én egy irodalmi délután keretében bemutatásra
került a Múlt, Jelen, Jövő című irodalmi antológia az azonos címmel meghir-
detett verspályázatra beérkezett alkotásokból nyomtatott, Braille- és hangos
formátumban.

- Október 18-án „Kutyajó nap” címmel nyilvános utógondozási napot szer-
vezett az MVGYOSZ Vakvezetőkutya-kiképző Központja.

- október 19-én egy kerekasztal beszélgetéssel és egy kötetlen teadé-
lutánnal elindult A Jövő Kilátásai című, a látássérült közép- és felsőoktatás-
ban tanuló diákokat megszólító innovatív program.

- októberben százoldalas ünnepi számmal jelent meg az MVGYOSZ hiva-
talos lapja, a Vakok Világa.

- November 26-án megjelent az Appstore-ban a Bodor Tibor
Hangoskönyvtár állományához online hozzáférést biztosító, kizárólag az
MVGYOSZ tagegyesületeinek látássérült tagjai számára elérhető online han-
goskönyvtár alkalmazás.

- A centenárium évében a Braille-könyvtár is gazdagodott 100 új Braille-
könyvvel.

- December 9-én nagyszabású operettgálával zárult a Centenáriumi év
programsorozat a Budapesti Operettszínházban.

- A Centenáriumi év zárásaként elindult az MVGYOSZ megújult honlapja.
Köszönjük, hogy a hírlevél és a Vakok Világa olvasójaként ön is figyelem-

mel kísérte a Centenáriumi év eseményeit és ily módon legalább virtuálisan
részt vett a 2018-as évben megvalósult rendezvényeken. Kérjük, 2019-ben
is kövesse figyelemmel céljainkat és programjainkat, mert az MVGYOSZ
élete természetesen a százegyedik évben sem áll meg! Szeretettel várjuk
2019-es eseményeinken is!

Németh Orsolya
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Házunk tájáról

A kettős könyvvitelt vezető egyéb szervezet egyszerűsí-
tett beszámolója és közhasznúsági melléklete

PK-342 2017. év (2. rész)
5. Cél szerinti juttatások kimutatása (Adatok ezer forintban.)
megnevezés; Előző év (1); Tárgy év (2)
5.1 Tanulmányi támogatás; 1333; 1411
5.2 Segédeszköz hozzájárulás; 9708; 9430
5.3 kutyatáp; 0; 196
Cél szerinti juttatások kimutatása (összesen); 11.041; 11.037
Cél szerinti juttatások kimutatása (mindösszesen); 11.041; 11.037
6. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás: Tisztség, Előző év (1); Tárgyév
(2)
6.1 Elnök, elnökségi tagok, FB; 8.747; 8.896
6.2 Szakmai, gazdasági vezető; 7.332; 8.535
A. Vezető tisztségviselőknek nyújtott juttatás (mindösszesen):; 16.079;
17.431
7. Közhasznú jogállás megállapításához szükséges mutatók (Adatok ezer
forintban.)
Alapadatok; Előző év (1); Tárgyév (2)
B. Éves összes bevétel; 402.124; 510.880
ebből:
C. A személyi jövedelemadó meghatározott részének az adózó rendelkezé-
se szerinti felhasználásáról szóló 1996. évi CXXVI. törvény alapján átutalt
összeg; 16.404; 14.170
D. Közszolgáltatási bevétel; 0; 0
E. Normatív támogatás; 0; 0
F. Az Európai Unió strukturális alapjaiból, illetve a Kohéziós Alapból nyújtott
támogatás; 0; 0
G. Korrigált bevétel [B-(C+D+E+F)]; 385.720; 496.710
H. Összes ráfordítás (kiadás); 356.682; 467.425
I. Ebből személyi jellegű ráfordítás; 118.126; 126.362
J. Közhasznú tevékenység ráfordításai; 0; 464.798
K. Tárgyévi eredmény; 45.442; 43.455
L. A szervezet munkájában közreműködő közérdekű önkéntes tevékenysé-
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get végző személyek száma (a közérdekű önkéntes tevékenységről szóló
2005. évi LXXXVIII. törvénynek megfelelően); 87; 57
Erőforrás ellátottság mutatói; Mutató teljesítése: Igen; Nem;
Ectv. 32. § (4) a) [(B1+B2)/2 > 1.000.000, - Ft]; igen
Ectv. 32. § (4) b) [K1+K2>=0]; igen
Ectv. 32. § (4) c) [(I1+I2-A1-A2)/(H1+H2)>=0,25]; igen
Társadalmi támogatottság mutatói; Mutató teljesítése: Igen; Nem;
Ectv. 32. § (5) a) [(C1+C2)/(G1+G2) >=0,02]; igen
Ectv. 32. § (5) b) [(J1+J2)/(H1+H2)>=0,5]; igen
Ectv. 32. § (5) c) [(L1+L2)/2>= 10 fő]; igen
Támogatási program elnevezése: Címzett költségvetési támogatás
Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma
Támogatás forrása: központi költségvetés
Támogatás időtartama: 2017. 01. 01. - 2017. 12. 31.
Támogatási összeg: 185.300.000
- ebből a tárgyévre jutó összeg: 185.300.000
- tárgyévben felhasznált összeg: 185.300.000
- tárgyévben folyósított összeg: 185.300.000
Támogatás típusa: vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi: 140.595.303
Dologi: 42.542.697
Felhalmozási: 2.162.000
Összesen: 185.300.000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: A Magyar
Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége 22 megyei tagegyesületet fog
össze. Az állami támogatás egy részét az elnökség döntése alapján, elszá-
molási kötelezettség mellett átutaljuk az egyesületeknek működési költségük
és programjaik támogatására. 2017. évben az állami támogatásból az egye-
sületek 83.611.995,- forintban részesültek.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása: A
látássérült emberek érdekvédelmének, érdekképviseletének ellátása, általá-
nos jogi segítségnyújtás, jogszabályok véleményezése, nemzetközi együtt-
működés, tanácsadás, információs szolgáltatás, segítségnyújtás hivatalos
ügyek intézésében, mentálhigiénés programok megvalósítása, érzékenyítő
tréningek tartása, kulturális rendezvények szervezése, segédeszköz beszer-
zés és kölcsönzés, informatikai szolgáltatás nyújtása, szabadidős programok
szervezése. Vakok Világa és egyéb folyóiratok készítése, hírlevél kiküldése,
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önkormányzatok és egyéb közintézmények megkeresése alapján akadály-
mentesítési bejárások, tárgyalások folytatása. Egyéb szolgáltatások nyújtá-
sa: Braille-nyomda szolgáltatása, Braille- és Hangoskönyvtár,
Vakvezetőkutya-kiképző Központ fenntartása, tankönyv konvertálás, segé-
deszközbolt üzemeltetése.

Támogatási program elnevezése: Megváltozott munkaképességű dolgo-
zók bértámogatása
Támogató megnevezése: Emberi Erőforrások Minisztériuma
Támogatás forrása: központi költségvetés
Támogatás időtartama: 2017. 01. 01. - 2017. 12. 31.
Támogatási összeg: 23.184.000
- ebből a tárgyévre jutó összeg: 23.184.000
- tárgyévben felhasznált összeg: 23.184.000
- tárgyévben folyósított összeg: 23.184.000
Támogatás típusa: vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi: 23.184.000
Dologi: 0
Felhalmozási: 0 
Összesen: 23.184.000

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: Látássérült,
valamint más megváltozott munkaképességű munkavállalók bérének és járu-
lékainak a szerződésben rögzítettek alapján történő finanszírozása.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
Látássérült munkavállalók dolgoznak a Braille-nyomdában, a Braille-könyv-
tárban, a Konvertáló csoportban, az információs szolgáltatásokban, a Vakok
Világa szerkesztőségében, a hírlevél készítésében, a jogsegélyszolgálatban,
az okostelefon használat oktatásban, egyéb szellemi tevékenységet igénylő
munkakörökben. Megváltozott munkaképességű dolgozókat foglalkoztatunk
a takarítás ellátásában.
Támogatási program elnevezése: Az adózók által 2015. évi személyi jöve-
delemadójukból 2016-ban felajánlott 1%
Támogató megnevezése: NAV
Támogatás forrása: központi költségvetés
Támogatás időtartama: 2017. 01. 01. - 2017. 12. 31.
Támogatási összeg: 14.169.896
- ebből a tárgyévre jutó összeg: 14.169.896
- tárgyévben felhasznált összeg: 14.169.896
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- tárgyévben folyósított összeg: 0
Támogatás típusa: vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi: 0 
Dologi: 14.169.896
Felhalmozási: 0
Összesen: 14.169.896

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: Az
MVGYOSZ elnöksége döntése alapján a 22 megyei tagegyesületünk részé-
re az adózók által felajánlott 1% összegének 70%-a került átutalásra.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
Látássérült tanulóknak tanulmányi támogatást nyújtottunk, segédeszköz
vásárláshoz kedvezményt biztosítottunk, illetve segédeszköz-támogatást
nyújtottunk. Segédeszközöket vásároltunk bemutatásra, hogy a látássé-
rült személyek megismerhessék és kipróbálhassák azokat. Vakvezető-
kutyák élelmezését támogattuk és szabadidős tevékenységeket szervez-
tünk.
Támogatási program elnevezése: Az adózók által 2016. évi személyi jöve-
delemadójukból 2017-ben felajánlott 1%
Támogató megnevezése: NAV
Támogatás forrása: központi költségvetés
Támogatás időtartama: 2018. 01. 01. - 2018. 12. 31.
Támogatási összeg: 16.684.229
- ebből a tárgyévre jutó összeg: 0
- tárgyévben felhasznált összeg: 0
- tárgyévben folyósított összeg: 16.684.229
Támogatás típusa: vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi: 0 
Dologi: 0
Felhalmozási: 0
Összesen: 0
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: Az üzleti évben
végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása:
Támogatási program elnevezése: Közösségi Adományozási Program
Támogató megnevezése: MagNet Közösségi Bank
Támogatás forrása: más gazdálkodó
Támogatás időtartama: 2017. 01. 01. - 2017. 12. 31.
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Támogatási összeg: 1.002.148
- ebből a tárgyévre jutó összeg: 1.002.148
- tárgyévben felhasznált összeg: 1.002.148
- tárgyévben folyósított összeg: 1.002.148
Támogatás típusa: vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi: 0
Dologi: 1.002.148
Felhalmozási: 0
Összesen: 1.002.148

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: A MagNet
Bank Közösségi Adományozási Programja keretében nyújtott támogatást a
kutyaiskola felújításához kaptuk.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása: az
iskola kifestése és a terasz befedése történt meg a támogatásból.
Támogatási program elnevezése: Ungár Imre emlékkoncert
Támogató megnevezése: Nemzeti Kulturális Alap
Támogatás forrása: központi költségvetés
Támogatás időtartama: 2017. 01. 01. - 2017. 12. 31.
Támogatási összeg: 256.384
- ebből a tárgyévre jutó összeg: 256.384
- tárgyévben felhasznált összeg: 256.384
- tárgyévben folyósított összeg: 256.384
Támogatás típusa: vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi: 256.384
Dologi: 0
Felhalmozási: 0
Összesen: 256.384
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: Ungár Imre
emlékére rendezett koncert támogatása.
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása: az
emlékkoncerten fellépő művészek tiszteletdíját fizettük a támogatásból.
Támogatási program elnevezése: segítő kutya kiképzéssel foglalkozó szer-
vezetek támogatása
Támogató megnevezése: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért
Közhasznú Nonprofit Kft.
Támogatás forrása: központi költségvetés
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Támogatás időtartama: 2016. 09. 01. - 2017. 04. 30.
Támogatási összeg: 1.800.000
- ebből a tárgyévre jutó összeg: 900.000
- tárgyévben felhasznált összeg: 900.000
- tárgyévben folyósított összeg: 0
Támogatás típusa: vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi: 900.000
Dologi: 0
Felhalmozási: 0
Összesen: 900.000
Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: segítő kutya
kiképzéssel foglalkozó szervezetek támogatása.
Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása: a
kutyák kiképzését végző kiképző bérköltségét és járulékait számoltuk el.
Támogatási program elnevezése: Segítő kutya kiképzéssel foglalkozó szer-
vezetek támogatása
Támogató megnevezése: Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért
Közhasznú Nonprofit Kft.
Támogatás forrása: központi költségvetés
Támogatás időtartama: 2017. 09. 01. - 2018. 06. 30.
Támogatási összeg: 3.480.005
- ebből a tárgyévre jutó összeg: 1.505.319
- tárgyévben felhasznált összeg: 1.505.319
- tárgyévben folyósított összeg: 3.480.005
Támogatás típusa: vissza nem térítendő
Tárgyévben felhasznált összeg részletezése jogcímenként:
Személyi: 1.296.233
Dologi: 209.086
Felhalmozási: 0
Összesen: 1.505.319

Támogatás tárgyévi felhasználásának szöveges bemutatása: Segítő kutya
kiképzéssel foglalkozó szervezetek támogatása.

Az üzleti évben végzett főbb tevékenységek és programok bemutatása: A
kutyák kiképzését végző kiképző bérköltségét és járulékait, a mozgástréner
és a vizsgabiztosok megbízási díját és járulékait számoltuk el. Üzemanyag
költséget, kutyák ellátásának költségét, vizsga regisztrációs díjat számol-
tunk el.
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Elnökségi tudósítás

2018. december 4-én ismét ülésezett az MVGYOSZ vezetősége. Az ülé-
sen az elnök, a gazdasági vezető és a szakmai vezető beszámolója hang-
zott el. A beszámolókat az elnökség elfogadta, így azokat alább közöljük.

Az elnök beszámolt róla, hogy a jövőben a rehabilitációs kártya eltörlésre
kerül. Módosítják a szociális hozzájárulási adóról szóló törvényt, a jövőben
megváltozott munkaképességű munkavállaló alkalmazása esetén a munkál-
tató mentesül az adó megfizetése alól. Erről részletesebben szintén egy
következő cikkünkben olvashat.

A szövetség hagyaték útján örökölt részvényeket. A felügyelő bizottság
már korábban jelezte, hogy ezt rendezni kell, mert a szövetség nem fektet-
heti részvényekbe vagyonát. A szövetség befektetési szabályzata viszont
csak arról rendelkezik, hogy a már meglévő vagyonát nem tarthatja részvé-
nyekben, az öröklés útján tulajdonába került részvényekről nem rendelkezik.
Az elnökség felkérte a felügyelő bizottságot, hogy vizsgálja meg, hogy az
ilyen módon öröklött részvények képezhetnek-e tulajdont vagy azokat érté-
kesíteni kell, vagy át kell-e váltani más befektetési formára. Jelenleg az OTP
részvény kedvező kamatozású befektetés, szemben a hagyományos leköté-
sekkel, aminek kezelési költsége nagyobb lenne, mint a kapott kamat. Az
elnökség a következő ülésén erről döntést hoz.

Érdi Szabó Márta kereste meg a szövetséget, hogy a szövetség adja ki
Érdi Tamás a „Szól a szív…” Alapítvány javára szeptemberben a
Zeneakadémián adott koncertjét DVD-n. A Zeneakadémia 1.300.000 Ft-ért
adná át az anyagot a szövetségnek, 400.000 Ft-ért sokszorosíttatná egy
céggel, amit egy kiadó 40% haszonért forgalmazna. Így lenne a DVD ára
3900 Ft, amiből 40% illetné a kiadót. A szövetség nem kíván újabb hasznot
rátenni a lemezre. Az ajánlat a szövetség számára rendkívül előnytelen. Az
elnökség ezekkel a feltételekkel nem tudja vállalni a DVD kiadását.

A csepeli önkormányzat kereste meg a szövetséget, hogy rendezzék a
kutyaiskola területének kérdését. A telek jelenleg osztatlan közös tulajdon,
aminek több tulajdonosa van. A szövetség nagyjából 9,9% tulajdonhányadot
birtokol. Az önkormányzat azt adná tulajdonába a szövetségnek, ahol a
kutyaiskola működik. A szövetség pontos tulajdoni hányada 15.400 m2.
Ebből az önkormányzat 6840 m2-t ajánlott fel tulajdonba. A többiről le kelle-
ne mondani. Az önkormányzat érvelése, hogy a jelenlegi/jövőbeni értéke a
teleknek fedezné a lemondott telekhányadot is. A csökkentett terület ugyan-
akkora értékű lenne, mint a mostani jelenleg. Az önkormányzat szerint a
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maradék ingatlan az építményekkel 237 millió forintot fog érni. Eredetileg az
egész osztatlan közös telek üres volt. A szövetség értéknövelő beruházáso-
kat hajtott végre: épületeket, kerítést, kenneleket épített, újított fel. Ez az
egész telek értékét növeli, s egyben a szövetség tulajdoni hányadának érté-
két is. Azzal, hogy saját tulajdonba kerül a telek, nő az értéke (majd), nő a
beépíthetősége, ettől is értékesebbé válik az ingatlan. Ez az értékkülönbö-
zet kárpótolná a szövetséget. Ám a jog nem veszi figyelembe a jövőre
vonatkozó kalkulációkat, csak a jelenlegi értékeket veszi alapul. Tehát a
megosztás pillanatában meglévő értékek a mérvadóak! Így az önkormány-
zat érvelése több helyen is pontatlan, sérülne a szövetség érdeke, ha ezt
elfogadná a vezetőség. A tárgyalások kezdetén az önkormányzat még
további kompenzációkat is felajánlott, amikről a szerződés tervezetben már
említés sem esik. Jelenlegi formájában az önkormányzat által elkészített
szerződés nem elfogadható a szövetség számára. További tárgyalások vár-
hatóak! Mi pedig várjuk a fejleményeket, amikről biztosan be fogunk szá-
molni.

Dr. Ozvári-Lukács Ádám javaslata, hogy elvi feltétele legyen a megállapo-
dásnak, hogy a tulajdonostárs a szövetség részére 1/1 tulajdonba juttatott
6840 m2-en felüli alapterület vonatkozásában, ill. az ennek megfelelő tulaj-
doni hányad ellenértékeként a szövetségnek megfelelő anyagi kompenzáci-
ót nyújt, valamint szintén anyagi kompenzációt ad a szövetség által a terüle-
ten elvégzett értéknövelő beruházások eredményeként bekövetkezett érték-
növekedésből származó tulajdoni hányad növekedésért is. A szövetség a
tulajdon pontos értékének meghatározására felkér egy ingatlanforgalmi
szakértőt. 

A vezetőség döntött a 2019. évi költségvetési támogatás elosztásáról.
2019-ben a szövetség központi költségvetési támogatása 215 millió forint.
Ha ebből továbbra is 45%-ot kapnak az egyesületek, akkor a 21 egyesület
13.050.000 Ft-tal kap többet, mint 2018-ban. Az elnök javaslata, hogy legyen
az alaptámogatás 2 millió forint egyesületenként (ez összesen 42 millió
forint). Az ezen felül eső 54 millió forintot létszámarányosan, valamint a kidol-
gozott pontrendszer szerint osszák el. Barnóczki Gábor javasolta, hogy
vegyék figyelembe a rehabilitációs foglalkoztatást is, legyen ez is egy szem-
pont a pénz elosztásánál. Majoros Kálmánné hangsúlyozta, hogy ezzel a
szemponttal az akkreditációból kimaradt egyesületek hátrányba kerülnének
a többiekkel szemben. Az elnök javasolta, hogy a szövetség támogassa a
rehabilitációs akkreditációval eddig nem rendelkező egyesületeket. Ozvári-
Lukács Ádám a támogatás mértékét az eljárási díj 75%-ában javasolta meg-
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állapítani a központi költségvetési támogatásban részesülő egyesületek
részére.

Végül az elnökség úgy döntött, hogy a 2019. évi központi költségvetési
támogatás (215 millió forint) 45%-át kapják a tagegyesületek. Ebből a tage-
gyesületek kétmillió forintot kapnak az alapvető működés támogatására, a
fennmaradó összeget pedig az egyesületek taglétszáma, a kidolgozott pont-
rendszer, az akkreditált foglalkoztatás figyelembe vételével osztották el.

A Vakok és Gyengénlátók Fejér Megyei Szervezete nem részesül a szö-
vetség 2019. évi központi költségvetési támogatásából.

Németh Orsolya számolt be a Távszem projekt aktuális üteméről: engedé-
lyeztetés alatt vannak a képzések (érzékenyítés és mentorképzés modul),
valamint kidolgozás alatt van az operátorok képzésének szakmai tartalma.
Az iPhone közbeszerzésre 23 cég jelentkezett. Jelenleg a hivatalos áraján-
latok beérkezése zajlik. Fejlesztés alatt van a Távszem honlapja, 2019 janu-
árjában az információs részét üzemeltetni szeretnénk. Párhuzamosan fej-
lesztés alatt áll a Távszem alkalmazás, ami az SKontakt alkalmazás átalakí-
tásával jár. Ez konzorciumi partnerség. Itt nov. végén volt helyszíni ellenőr-
zés, amely során az MVGYOSZ-nél mindent rendben találtak, de a SINOSZ-
nál tártak fel hiányosságokat. Az építkezés többszörös csúszás után folya-
matosan zajlik, de mire a munka megkezdődik, elkészül.

Több igény is érkezett, hogy az MVGYOSZ arcképes igazolványába több
nyelven is kerüljön bele, hogy a tulajdonosa tagja a szövetségnek és látás-
sérült. Angyal Gábor elmondta, hogy az igazolvány az idegen nyelvű szöveg
ellenére sem jogosítja fel tulajdonosát semmilyen kedvezményre külföldön.
Így az igazolványba nem kerül bele idegen nyelvű szöveg, csak a hátlapon
kerül feltüntetésre angol nyelven, hogy „a Magyar Vakok és Gyengénlátók
Országos Szövetsége arcképes igazolványa”.

A szövetség a Kézzelfogható Alapítvánnyal bérleti szerződést köt. Az alag-
sori részt adná bérletbe a vezetőség havi 100.000 Ft bérleti díjért. Itt meg-
változott munkaképességű embereket foglalkoztatna az alapítvány. A helyi-
ségeket felújítanák, rendbe tennék, erre mintegy 10 millió forintot költene az
alapítvány. A felújítás költsége fejében mintegy 8 és fél évre szól a bérleti
szerződés. Jelenleg a szövetség az épület alagsori részét nem használja,
mert az rendkívül leromlott állapotban van.

A vezetőség módosította a 31/2015 számú határozatát, amelyben az
elnökségi tagok konkrét feladatkörökkel voltak ellátva. A konkrét feladatok
helyett a jövőben szélesebb körben vonja be őket az elnök a döntésekbe. 

Sztakó Krisztina
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Elnöki beszámoló
(2018. szeptember 21. - november 27.)

Módosító indítványt terjesztettünk elő a MÁV üzletszabályzatához a fogya-
tékossággal élő utasok érdekében.

Egy látássérült utas panaszára levélben fordultunk a MÁV-START Zrt.
vezérigazgatójához, segítségét kértük a probléma megoldásához. Az utaskí-
sérők nem engedték a fogyatékossággal élő utasnak a részére fenntartott
hely használatát, illetve nem lehet oda célzottan jegyet vásárolni. A MÁV
ügyfélszolgálati szakértője válaszában megírta, hogy a Hortobágy EC vonat
403 sz. kocsijának első fülkéje a fogyatékkal élők utazására szolgál, így azt
a látássérültek természetesen igénybe vehetik. A második panasszal kap-
csolatban kifejtette, hogy a fogyatékkal élők számára fenntartott fülkébe
technikai okokból jelenleg a célzott helyfoglalás nem lehetséges. Az ezzel
kapcsolatos építő jellegű észrevételünket megköszönte, amit megfontolás ill.
a megvalósítási lehetőségek vizsgálata céljából munkatársainak továbbított.

A Humán Dialog munkatársaival áttekintettük az adománygyűjtéssel kap-
csolatos feladatokat.

Részt vettem az „Informatika a Látássérültekért” Alapítvány adományozá-
si tevékenységének 15 éves évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen
és a vakok iskolájában működő szakiskola pékműhelyének avató ünnepsé-
gén.

A Főkefe Ipari Nonprofit Kft.-vel együttműködésben megküldtem öt tage-
gyesületnek a bedolgozói listát, amelynek a területén laknak munkavállalók.
A főkefe arra várt választ, hogy a munkavállalók képesek-e bejárni munka-
végzésre a felajánlott telephelyre. Aki ezt indokoltan nem tudja vállalni,
annak ígéretük szerint nem szüntetik meg a munkajogviszonyát.

Egyeztettem Ungvár Péter LMP-s országgyűlési képviselővel a napirend
utáni felszólalásának témáit, amelyek a következők voltak: filmek feliratozá-
sa és az informatikai társadalom rohamos fejlődésével járó egyenlő esélyű
hozzáférés megvalósítása a honlapokhoz és az elektronikus űrlapokhoz. 

Közigazgatási egyeztetés útján véleményeztem a 2021. évi népszámlálás-
ról szóló előterjesztést.

Részt vettem a FESZT elnökségi ülésén.
A FESZT tagegyesületeinek képviselőivel dolgoztunk a FESZT alapszabá-

lyának módosításán, Németh Orsolya munkatársam pedig a Befogadó
Magyar Település pályázatainak elbírálásában vett részt.

Fogadtam a Református Misszió Központ lelkész-igazgató asszonyát és
lelkésznőjét, akikkel az együttműködés lehetőségeit beszéltük meg.
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Levelet írtunk a Szerencsejáték Zrt.-nek, amelyben nyomatékosan kértük,
mint állami, közpénzből működő és magát fogyatékos személyek esély-
egyenlősége iránt elkötelezettként definiáló vállalatot, hogy mindenki számá-
ra egyenlő eséllyel hozzáférhető weboldalt készítsen a vonatkozó szabvá-
nyoknak megfelelően.

Munkatársaimmal megbeszélést tartottunk a Városliget Zrt. dolgozóival a
Vakok kertje üzemeltetéséről, továbbá megállapodtunk a tesztelés időpont-
jaiban.

Munkatársaim részt vettek és képviselték a szövetséget a „Sokféleség,
mint társadalmi érték?” című Hatodik Fogyatékosságtudományi
Konferencián az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán.

Részt vettem a Látássérült Emberek Segédeszköz Konferenciáján.
Az MVGYOSZ akadálymentesítéssel megbízott munkatársai részt vettek a

BKK Zrt. INCLUSION kutatás-fejlesztési projekt keretében megrendezésre
kerülő stakeholder workshopon. Az INCLUSION projekt célja: közösségi köz-
lekedéshez való hozzáférhetőség vizsgálata és fejlesztése; a mobilitást, elér-
hetőséget befolyásoló főbb tényezők és a leginkább kiszolgáltatott társadal-
mi csoportok mobilitási igényeinek, feltételeinek vizsgálata és fejlesztése;
továbbá ezek alapján olyan átültethető innovációk azonosítása, amelyek
javíthatják az elérhetőséget, különösen a kiszolgáltatott utazók számára.

Budapest célja a projektben: mozgásukban korlátozott emberek közössé-
gi közlekedéshez való hozzáférésének vizsgálata; javítása egy esettanul-
mány, pilot akció vizsgálatával; pilot tevékenység előkészítése, végrehajtása
és értékelése. A pilot akció 5 olyan célcsoportra fog koncentrálni, akik vala-
milyen módon mozgásukban korlátozottak: vakok és gyengénlátók, mozgás-
sérültek, babakocsival vagy nehéz csomaggal közlekedők, turisták, hosz-
szabb ideig Budapesten élő külföldiek.

Felkértem Kácsor- Macska Zsuzsannát, az elnökség tagját, hogy képvisel-
je Kecskeméten a szövetséget a város főterét bemutató makett átadásán.

Sajtótájékoztatón vettem részt Nyitrai Zsolt kiemelt társadalmi ügyekért
felelős miniszterelnöki megbízottal, ahol tájékoztatást adtunk arról, hogy aka-
dálymentes lesz a vakok és gyengénlátók számára a nyolcadik, a családok
védelméről szóló nemzeti konzultációval kapcsolatos tájékoztatás. A sajtótá-
jékoztató után kértem a képviselő urat, hogy egyeztessünk a közszférabeli
honlapok és alkalmazások akadálymentesítéséről szóló törvény módosítá-
sával kapcsolatban.

Részt vettem a Digitális Gyermekvédelmi Stratégia és a Digitális Oktatási
Stratégia megvitatásán. Felhívtam a figyelmet arra, hogy lehetővé kell tenni
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a digitális információkhoz való egyenlő esélyű hozzáférést. Elmondtam, hogy
milyen méltánytalan a látássérült emberekre nézve az új közszférabeli hon-
lapok és alkalmazások akadálymentesítéséről szóló törvény.

Levélben kértem a köztársasági elnök urat arra, hogy ne írja alá a köz-
szférabeli honlapok és alkalmazások akadálymentesítéséről szóló törvényt.

Az EMMI Fogyatékosságügyi Főosztályának munkatársával egyeztetve
elkészítettem a postai szolgáltatások általános szerződési feltételeinek
módosításáról szóló tervezetet. Ennek értelmében: a nevének aláírására
képes látássérült címzett részére, ha ezt kifejezetten kéri, akkor a könyvelt
küldeményt a posta, írni tudó, nagykorú tanú jelenléte nélkül is kézbesíti.

Partnerségi megállapodás jött létre az Emberi Erőforrások Minisztériuma
és az Érdekképviseleti Szervezetek együttműködése érdekében, aminek
célja a szociális intézményi férőhelyek kiváltásáról szóló hosszú távú kon-
cepció felülvizsgálata. Az előkészítésben és az aláírás során képviseltem a
szövetséget.

Megújítottuk az Együttműködési megállapodást a Kittenberger Kálmán
Nonprofit Kft.-vel annak érdekében, hogy a Veszprémi Állatkert bemutatóter-
mei, közönségterei, programjai, szolgáltatásai a látássérültek számára a
lehető legszélesebb értelemben elérhetővé váljanak.

Együttműködési megállapodást írtam alá a Rehabilitációs
Környezettervező Szakmérnökök és Rehabilitációs Környezettervező
Szakemberek Országos Egyesülete (REKORE) képviselőjével az akadály-
mentes, mindenki számára hozzáférhető és biztonságosan használható kör-
nyezet és szolgáltatások kialakítása érdekében.

A FESZT-en belül egyeztettünk az ápolási díj szabályainak módosításáról,
valamint a gyermekek otthongondozási díjának (GYOD) bevezetéséről szóló
törvénytervezettel kapcsolatban.

Az Apple jóváhagyta az MVGYOSZ által megrendelt és kifejlesztett online
hangoskönyv alkalmazást. Dr. Nagy Sándor elnök

A gazdasági vezető beszámolója
(2018. szeptember 25. - november 28.)

2018. szeptember és október hónapról a járulékbevallás, áfabevallás, vala-
mint a pénztárgép használatra kötelezett, bizonylat-kibocsátási kötelezettsé-
gét számlával teljesítő adózók havi adatszolgáltatása az adóhatóság részé-
re beküldésre került. A statisztikai hivatal részére a létszámjelentésről szóló
adatszolgáltatást, jelentést az üres álláshelyek számáról elkészítettem és
beküldtem. A 2017. évi beszámoló elfogadása után pótlólag megküldtem a
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A szakmai vezető beszámolója

(2018. szeptember 24. - december 4.)

A beszámolási időszak kiemelt témái: Megtörtént a Braillo SW 440-es
nyomtató gyártó által cserélni javasolt alkatrészeinek beszerzése és részbe-
ni cseréje. Az MVGYOSZ hangoskönyvtár applikáció elérhetővé vált az
Appstore-ban. Az új Szolgáltató Központ bebútorozása folyamatban van. A
Bodor Tibor hangoskönyvtár és a Louis Braille könyvtár költöztetésének elő-
készítése zajlik. Megérkeztek az USB MP3 lejátszók és már megvásárolha-
tók a segédeszközboltban. 4 vakvezetőkutya-gazda páros tett sikeres közle-
kedésbiztonsági vizsgát és 7 páros vizsgára felkészítése folyik. Katie
tenyésszukánk 8 egészséges kölyköt hozott világra. Napokon belül élesítve
lesz az MVGYOSZ új honlapja.

KSH részére azokat az éves jelentéseket, melyek elkészítéséhez a beszá-
moló adatai szükségesek voltak.

A balatonboglári üdülővel kapcsolatos elszámolás szeptember hónapról
benyújtásra került a Nemzeti Üdülési Alapítványhoz.

Október 18-án a MÁK folytatott ellenőrzést a bértámogatással kapcsolat-
ban. A vizsgálat rendben találta a dokumentumokat.

Részt vettem az „Informatika a Látássérültekért” Alapítvány adományozá-
si tevékenységének 15 éves évfordulója alkalmából rendezett ünnepségen,
és természetesen az MVGYOSZ székházában tartott október 15-ei rendez-
vényen.

A Távszem projekttel kapcsolatos havi adatszolgáltatások az EMMI felé
beküldésre kerültek. Az első mérföldkőhöz, október 31-hez kapcsolódó szak-
mai és pénzügyi beszámolót nov. 15-én beküldtük az EPTK felületen keresz-
tül. Elszámolásunkat elfogadták, mely alapján eddig összesen 92.300.000 Ft
támogatási összeggel számoltunk el.

Az akadálymentesített infokommunikációs szolgáltató platform fejlesztése
hallás- és látássérült személyek számára elnevezésű konzorciumot nov. 27-én
és 28-án helyszíni ellenőrzés keretében vizsgálták a minisztérium ellenőrei,
melyen Gulyás Zsuzsa projektvezetővel vettem részt.

A pénzügyi osztály létszámhiánya miatt továbbra is keressük a megfele-
lően képzett munkaerőt. Sajnos, próbálkozásaink eddig nem jártak ered-
ménnyel.

Dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető
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Szolgáltató központ
A Szolgáltató Központ helyének kialakítása még mindig folyamatban van.

Az átadás időpontja továbbra is elhúzódik. A berendezés terv szerinti legyár-
tása megkezdődött. A segédeszközbolt raktár része, az étkező és öltöző
helyiség és a hangoskönyvtár tároló része már készen van. A kiszolgáló pult,
a ruhatár és a fali dekor elemek gyártása és beépítése folyamatosan zajlik.

Hangoskönyv kölcsönzés
A kölcsönözhető CD-állomány minőségi és mennyiségi leválogatása folyik.

Az új, szolgáltató központi asszisztens munkatárs sokat lendít a folyamat
gyorsaságán. A hangoskönyv kölcsönzés nyilvántartásához új szoftvert fej-
leszt az MVGYOSZ, melynek specifikációja hamarosan elkészül. Ez azért
szükséges, mert a jelenleg használt nyilvántartó rendszernek nem működik
az összes funkciója, ami miatt néhány munkafolyamat nem végezhető el,
valamint az online és a fizikai kölcsönzést egy rendszerben lenne célszerű
nyilvántartani.

Az MVGYOSZ hangoskönyvtárának aplikáción keresztüli használata már
gyakorlatban is lehetséges. A felhasználói kör még korlátozott. Azon köl-
csönzők tudják használni, akik az MVGYOSZ olyan tagegyesületénél tagok,
ahol az MVGYOSZ által fejlesztett és a tagegyesületek számára térítésmen-
tesen biztosított tagnyilvántartó rendszer már működik, és abban fellelhetők
az online kölcsönzést igénybe venni kívánó tag adatai. Jelenleg még csak
iPhone-on hallgathatók a hangoskönyvek, de az androidos változat is hama-
rosan elérhető lesz.

Braille-könyv kölcsönzés
A Braille-könyvek esetében szintén folyamatban van a nem, vagy csak

nagyon ritkán kölcsönzött könyvek szelektálása. Ezek selejtezését megtiltot-
tam, a kölcsönözhető könyvek állománya nem csökkenhet. Elhelyezésükre
viszont elkülönített és zárt raktárt alakítottak ki a kollégák a Braille-nyomda
egyik helyiségében.

Segédeszköz értékesítés
A bolt árukínálatának bővítése és a raktári készlet feltöltése az év végén

kiemelt feladat. A tevékenység végzésével foglalkozó munkatársak figyelmét
már nyár végén ráirányítottam erre. A beérkező termékek polcra kerülését
siettetem. Újdonság az USB (pendrive) MP3 lejátszó, ami egyben Bluetooth
hangszóróként is használható. A nyár eleje óta tesztelt eszközök, valamint a
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kiválasztott típus nagyobb darabszámban is megvásárolható a boltban.
Elérhető áron sztereó fejhallgatók is vásárolhatók a lejátszóhoz. Újdonság a
bőrrel és neoprénnel bevont markolatú cseh fehérbot. Alumínium és üveg-
szálas változatban is kapható mindkettő, különböző hosszúságban.

Vakvezetőkutya használatának biztosítása
A kiképzési program eredményeként 4 gazda és kutya páros tett sikeres

közlekedésbiztonsági vizsgát. Kettőt Renkó Zsuzsa, egyet Rózsa Kata és
egyet József Anna képzett ki. A tenyésztési programban 3 kölyökkutyát vásá-
roltunk, valamint 8 kölyköt hozott világra az MVGYOSZ Katie nevű tenyész-
szukája. A kölyöknevelési program keretében kölyök klub volt Csepelen, illet-
ve az önkéntesek és a növendék kutyák a program felelősének irányításával
elfoglaltak egy aluljárót, persze csak gyakorlás céljából. Az utógondozási
program keretében pedig teszt útvonalat járhattak be a résztvevők a városli-
geti Kresz Parkban. Minden résztvevőt egy kiképző kísért és a próba útvonal
végén értékelte a gazda-kutya páros munkáját, javaslatokat tett az esetleges
hibák korrigálásának módjára.

A csepeli telephelyen önkéntesek újítottak fel kb. 100 db, adományba
kapott fémvázas iskolaszéket. Az ülőbútorok a rendezvényeken tesznek jó
szolgálatot. A tenyészkennelekbe online kamerás megfigyelő rendszert tele-
pítettünk, mely abban segített, hogy a mindenórás kutyamama, illetve az
újszülött kölykök távolról megfigyelhetőek legyenek, elkerülve ezzel a feles-
leges és időigényes napi többszöri személyes helyszínre utazást (elsősorban
este és éjszaka, valamint hétvégén).

Adaptáló csoport
A csoport munkáját több új munkatárs is segíti. Feladatuk a Bodor Tibor

hangoskönyvtár digitalizált könyvállományának az online tárhelyre történő
feltöltés előtti tesztelése, korrektúrázása és vágása.

Az SW 440-es nyomtató alkatrészhiba miatt a Vakok Világa folyóirat cen-
tenáriumi lapszámának Braille-nyomtatású változata 2. füzetében hibás
sorokat nyomtatott. Az észrevételt követően a hibás alkatrész cseréje meg-
történt. A hibásan kiküldött füzeteket hibátlanul újra nyomtattuk és kipostáz-
tuk az előfizetőknek. Megérkeztek a megrendelt alkatrészek az SW 440-es
nyomtatóhoz. Kb. 3,5 millió forintba kerültek és 2 tételt véletlenül nem kül-
dött meg a gyártó. A hiányzó alkatrészeket megküldik. Az alkatrészek egy
részét már be is építette a nyomtató kezelését és karbantartását végző
munkatárs.



2019. január 27

A Braille-bizottság által szerkesztett ábécéskönyv első 10 kötete elkészült,
ezeket a bizottság tagjai már ellenőrizték. A kötetekben hibát nem találtak. 

Egyebek
Részt vettem az MVGYOSZ új honlapján megjelenő szöveges tartalmak

elkészítésében.
Egy általános iskolai érzékenyítő program részeként előadást tartottam a

vakvezetőkutyákról.
A LESEK-en előadást tartottam az MVGYOSZ hangoskönyv applikációjá-

ról.
A Jövő Kilátásai kerekasztal beszélgetésen beszéltem az MVGYOSZ által

előállított, adaptált tankönyvekről.
A Fehérbot nemzetközi napja alkalmából rádió és televízió műsoroknak

nyilatkoztam.
Pályázati kiírás tervezetet készítettem USB MP3 lejátszók adományozásá-

hoz.
Angyal Gábor szakmai vezető

Rendezvények december 3-a alkalmából

December 3. az ENSZ döntése alapján 1992 óta a Fogyatékos emberek
nemzetközi napja. Célja, hogy felhívja a figyelmet arra a több tízmillió ember-
re, aki valamilyen betegség vagy baleset következtében fogyatékossággal
él. Ezen a napon világszerte, így Magyarországon is, szemléletformáló akci-
ókkal, műsorokkal, gálaestekkel, díjátadókkal és egyéb eseményekkel igye-
keznek kommunikálni a világnap üzenetét az érintettek szervezetei és a kor-
mányzati intézmények egyaránt.

Ezen a napon nyitotta meg hivatalosan Szem(l)életmód Elemi
Rehabilitációs Központjának új, zuglói telephelyét a Budakörnyéki
Látássérültek Közhasznú Egyesülete (BULÁKE). Az Ilka utca 35. sz. alatt
található önkormányzati ingatlanban kialakított szolgáltató hely megnyitóján
Karácsony Gergely, a XIV. kerület polgármestere és dr. Nagy Sándor, az
MVGYOSZ elnöke mondott köszöntő beszédet.

Ugyancsak december 3-án rendezték meg immár ötödik alkalommal a
Nemzeti Színházban a „Jobb velünk a világ” díjátadó gálát, melyen az
MVGYOSZ elnöke, három látássérült munkatársa és két kísérőjük vett részt.
Az esemény kiemelt célja, hogy felhívja a figyelmet a fogyatékos emberek
értékeire, a társadalmi integráció fontosságára és arra, hogy közös felada-
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tunk számukra ehhez minél több lehetőséget teremteni. Ezen az eseményen
került sor a Fogyatékosság-barát munkahely díjak arany fokozatainak, vala-
mint az idén először kiosztott Példakép és Munka-Társ díjak átadására.
Ugyancsak itt adták át a Kézenfogva nevelőszülői díjat három olyan nevelő-
szülőnek, akik súlyosan vagy halmozottan fogyatékos gyermekeket nevel-
nek. A gálaműsorban fellépett többek között Agárdi Szilvia látássérült éne-
kesnő és a Never Give Up Gospel Kórus, melynek szintén több látássérült
tagja van.

Az MVGYOSZ képviseletében dr. Nagy Sándor és jelen sorok írója vett
részt december 4-én az Összhang Alapítvány által a Vakok Általános
Iskolájának Nádor termében megrendezett beszélgetésen. A programon az
Amerikai Nagykövetség ösztöndíj programja keretében három hetet az USA-
ban töltő látás- és mozgássérült személyekből, valamint az akadálymentesí-
téssel foglalkozó szakemberekből és személyi segítőkből álló csapat négy
tagja számolt be a program keretében megismert jó gyakorlatokról és az
Amerikai Egyesült Államokban a fogyatékos emberekkel kapcsolatosan
fennálló korszerű szemléletről és joggyakorlatról. A nyolc fős csoport tagja
volt két látássérült személy is: dr. Bölkény Ágota jogász és Nemes-Nagy
Tünde, a Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei
Egyesületének elnöke. A beszélgetés keretében a szövetség képviselői első-
sorban az USA-beli fogyatékosügyi szabályozással és a foglalkoztatással
kapcsolatosan tettek fel kérdéseket. Emellett a résztvevők beszámoltak a
fogyatékos emberek oktatásának, lakhatásának, szabadidős és kulturális
lehetőségeinek akadálymentességéről és személyes benyomásaikról.
Többen közülük olyan ötleteket, tapasztalatokat is hoztak haza, amiket itthon
is megvalósíthatónak látnak.

November 29-én szintén jelen sorok írója vett részt a LÁRESZ Egyesület
könyvbemutatóján és közgyűlésén a Premier Kult Caféban. Az egyesület
2018-ban magyar nyelvre fordítva elektronikus könyvként adta ki Joseph
Cutter: A vak gyermekek önálló mozgása és közlekedése - A támogató
modell c. munkáját a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért
Közhasznú Nonprofit Kft. (FSZK) pályázati támogatásával. A könyv egy a
gyógypedagógiai és az érdekképviseleti szakma számára egyaránt rendkívül
érdekes és újszerű szemléletben mutatja be a szerző által kidolgozott, a vak
csecsemők és kisgyermekek tájékozódási és közlekedési képességeit fej-
lesztő saját módszertanát. A kötet egyik fordítója dr. Gombás Judit vak nyelv-
tanár, fordító és egyetemi oktató volt. A könyvbemutatót követő közgyűlésen
az egyesület tevékenységeiről és aktuális projektjeiről szóló beszámolókon
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túl számos olyan ötlet és gyakorlati kérdés merült fel, melynek keretében
szorosabbra fűzhető az együttműködés a LÁRESZ és a szövetség között.
Ilyen témakörök voltak többek között az akadálymentesítés, ezen belül a
hangjelzést adó jelzőlámpák telepítésével kapcsolatos lobbi-munka, valamint
az okostelefonok és egyéb modern informatikai eszközök „vakos” használa-
tának oktatásával kapcsolatos kérdések. A LÁRESZ és az MVGYOSZ képvi-
selői hamarosan személyes egyeztetés keretében tárgyalnak az együttmű-
ködés konkrét lehetőségeiről.

Németh Orsolya

Taktilis burkolati jelzések

Az MVGYOSZ tevékenységének fontos területe az egyenlő esélyű hozzá-
férés látássérült személyek számára való biztosítása, az akadálymentes fizi-
kai és infokommunikációs környezet kialakítását segítő információk átadása,
az ehhez kapcsolódó szakmai állásfoglalások kiadása. A szövetség ezen
tevékenysége során szorosan együttműködik a Rehabilitációs
Környezettervező Szakmérnökök és Rehabilitációs Környezettervező
Szakemberek Országos Egyesületével (REKORE). A 2011-ben megállapo-
dásba foglalt együttműködés jegyében a két szervezet folyamatosan egyez-
tet a vak és gyengénlátó embereket segítő megoldásokról a gyalogos és
közösségi közlekedés, valamint a közhasználatú épületek és a közszolgálta-
tások igénybevétele során.

Az akadálymentes fizikai és infokommunikációs környezet kialakítása
meglehetősen fiatal, alig húsz évre visszatekintő szakma Magyarországon,
aminek számos eszköze csak a gyakorlatban, élesben próbálható ki. Így
lehetséges, hogy a területtel foglalkozó szakemberek a gyakorlatban meg-
szerzett tapasztalatokból, gyakran szó szerint saját vagy mások hibáiból
tanulva fejlesztik az alkalmazható megoldásokat és eszközrendszereket.
Ennek megfelelően a témában már elkészült MVGYOSZ állásfoglalás meg-
újítása és a jelenleg már működő gyakorlathoz igazítása is szükségessé vált,
ahogy számos egyéb szakmai segédlet is elavult mostanra.

A taktilis burkolati jelzések témakörében 2018. november 23-ára szerve-
zett kerekasztal beszélgetést az MVGYOSZ és a REKORE a szövetség
tagegyesületeinek bevonásával. A kerekasztal beszélgetésen az MVGYOSZ
7 tagegyesületének képviselői mellett számos rehabilitációs szakmérnök is
részt vett. A megbeszélés résztvevői a REKORE tagjai által felvetett kérdé-
sek és az MVGYOSZ képviselői által megfogalmazott javaslatok mentén jár-
ták körül a taktilis vezetősávok és veszélyre figyelmeztető taktilis jelzések
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kialakításának és elhelyezésének kérdéskörét kül- és beltéren egyaránt. A
kérdések érintették a vezetősávok középületeken belüli elhelyezésének sza-
bályrendszerét, a figyelmeztető jelzések elhelyezésének minimum követel-
ményeit, a látássérült emberek tájékozódásának alapjait, beleértve a fehér-
botos és vakvezetőkutyás közlekedést is.

A résztvevők a megbeszélésen többek között rögzítették, hogy a rámpák
kezdetét és végét semmilyen körülmények között nem szükséges figyelmez-
tető jelzéssel jelölni, hiszen az a lépcsőkkel ellentétben nem veszélyforrás.
Ezzel szemben minden esetben kötelező figyelmeztető jelzés elhelyezése
lépcsősorok tetején a lépcsőkar teljes szélességében, gyalogátkelőknél,
valamint megállókban a jármű első ajtaját jelezve. A félrevezetés elkerülése
és a mozgássérültek számára történő akadályképzés elkerülése érdekében
a vezetősávok irányváltásait vagy elágazásait sima felülettel kell jelölni, ott a
figyelmeztető jelzés nem alkalmazható. A vezetősávok esetében nem várják
el a látássérültek képviselői a kontrasztos kialakítást, viszont fontosnak tart-
ják, hogy a vizuális környezet jól átlátható, megfelelően megvilágított legyen
és ne jelentsen balesetveszélyt a gyengénlátó emberek számára. Ezért külö-
nösen fontos a lépcsősorok első és utolsó lépcsőfokának jól látható megje-
lölése, a taktilis figyelmeztető jelzések kontrasztos kialakítása, valamint az
üvegfalak és ajtók szemmagasságban látható jelzése. A résztvevők fontos-
nak tartják, hogy a taktilis burkolatok helyszíntől és környező burkolattól füg-
getlenül közel azonos formában kerüljenek kialakításra, így a jövőben nem
lesznek elfogadottak vezetősávként a szőnyegek vagy a padlóburkolatétól
eltérő felületű gresslapok. A vezetősávokat egymás mellett futó, szabványos
kialakítású, kidomborodó pálca-szerű elemekből, a figyelmeztető jelzéseket
pedig diagonális hálóban elrendezett, szintén kidomborodó csonka kúpokból
kell kialakítani. A taktilis burkolatok magassága kültérben legfeljebb 5 mm,
beltérben elfogadott a 3 mm-es magasság. Közhasználatú épületek eseté-
ben a résztvevők nyilatkozata szerint a mindent behálózó vezetősávok
helyett célszerűbb a jól szervezett személyi segítség biztosítása, valamint
hangostérképek készíttetése.

Az egyéb témák között felmerült a kérdés, hogy az MVGYOSZ milyen
konkrét termékek beépítését javasolja taktilis burkolati jelzésként. A bemuta-
tott fémből és műanyagból készült, Németországban gyártott mintadarabok
megfelelnek a vonatkozó szabványokban előírtaknak és a szövetség állás-
foglalásának. Emellett bemutatásra került az Óbudai Egyetemen kifejlesztett
és jelenleg az MVGYOSZ székházában kipróbálható Ariadné rendszer, mely
egy passzív elektronikus jeladóból és egy, a fehérbotba épített vevőből állva
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láthatatlan vezetősávként segíti a vakok tájékozódását. Az Ariadné rendszer
előnye a „láthatatlanságán” túl, hogy tömeggyártás esetén a jelenlegieknél
sokkal olcsóbb alternatívát kínálhat a taktilis burkolatok piacán. Ehhez azon-
ban további teszthelyszínekre és a forgalmazást elindító vállalkozásra van
szükség.

A kerekasztal megbeszélésen elhangzottakból emlékeztető készült, melyet
megkapnak a résztvevő szervezetek és szakemberek, valamint az
MVGYOSZ tagegyesületei. A megbeszélésen megállapított keretek és szabá-
lyok részletes és szakmailag pontos megfogalmazásával várhatóan 2019 ele-
jére létrejön a taktilis burkolati jelzésekkel kapcsolatos új MVGYOSZ állásfog-
lalás, aminek alapján országosan egységes taktilis jelzésrendszer jöhet létre.

Németh Orsolya

Változás az FSZK háza táján
A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.

(FSZK) számos olyan tevékenységet valósít meg, mely közvetlenül vagy
közvetve jelentős hatást gyakorol a látássérült személyek életminőségére, a
nekik nyújtott szolgáltatásokra. Éppen ezért az MVGYOSZ elnöke különösen
fontosnak tartja a szervezettel mostanra meglazult együttműködés megerő-
sítését és szakmai tevékenységük támogatását az érdekképviselet által fel-
tárt igényekkel, tapasztalatokkal. Az FSZK élén néhány hónapja új ügyveze-
tő áll, akivel dr. Nagy Sándor személyes találkozót kezdeményezett bemu-
tatkozás céljából.

Tóth Tibor, az FSZK új ügyvezetője november 28-án fogadta az
MVGYOSZ elnökét és munkatársait, akik röviden vázolták az együttműködés
szorosabbra fűzésével kapcsolatos lehetőségeket és felajánlották szakmai
segítségüket a vak és gyengénlátó emberekkel kapcsolatos kérdésekben. A
beszélgetés során kitértek a szakemberek képzésével, az akadálymentesí-
téssel, a pályázatokkal és az érzékenyítő programokkal kapcsolatos kérdé-
sekre is. Tóth Tibor rendkívül pozitívan fogadta a megkeresést és javasolta,
hogy más országos fogyatékosügyi érdekvédelmi szervezetekhez hasonlóan
az MVGYOSZ és az FSZK között is együttműködési megállapodás jöjjön
létre. Elmondta továbbá, hogy a szervezet a közeljövőben átalakul, aminek
eredményeként hamarosan új néven és a jelenleginél lényegesen nagyobb
apparátussal tevékenykedik majd a fogyatékos emberek érdekében.

A gyakorlati együttműködés várhatóan rövid időn belül kezdetét veszi,
mivel az FSZK-n belül folyamatban van az egyik kiemelt EFOP projekt, a
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Montázs szakmai átdolgozása, amibe az új ügyvezető be kívánja vonni a
fogyatékos emberek országos érdekképviseleti szervezeteit. Emellett az
MVGYOSZ és a többi érdekvédelmi szervezet a jövőben rendszeresen lehe-
tőséget kap az FSZK által kiírandó pályázatok véleményezésére, a beérke-
ző pályázatok bírálatában való részvételre, valamint folyamatosan szemé-
lyes kapcsolatot tarthatnak az FSZK vezetésével annak érdekében, hogy
becsatornázzák a fogyatékos emberek igényeit, szükségleteit.

Németh Orsolya

A hangomat adom – beszélgetés Mach Andrással

Beszélgetéssorozatot indítunk olyan önkéntes felolvasókkal, akik a Bodor
Tibor Kulturális Egyesületben dolgoznak és újabbnál újabb hangoskönyvek-
kel örvendeztetnek meg bennünket. Fogadják az interjúkat olyan szeretettel,
amilyen örömmel felolvasóink nyilatkoznak.

- Kérem, meséljen nekünk pár szót magáról, munkájáról, szabadidős tevé-
kenységeiről stb.

- Budapesti, 75 éves, egyedülálló, nyugdíjas építész vagyok, aki szeren-
csére megteheti azt, hogy a kedvteléseinek éljen. Ezek között egy olyan van,
ami fiatal korom óta foglalkoztat, ez az amatőr versmondás. Versmondó
műhelyekbe járok, versenyeken veszek részt, többnyire elfogadható ered-
ményekkel. Nyugdíjazásom óta előszeretettel töltöm az időmet család- és
helytörténettel, de persze csak műkedvelőként. Ebben is segítségemre van
az internet, ami néha hosszú órákra a számítógép elé szögez. Időnként pró-
bálok irodalmi igénnyel írogatni is, de ez is inkább csak hobbinak számít.
Ezeken kívül természetesen kitölti az életemet a színház, a könyv, a kultúra
egyéb ágai, s az értelmes beszélgetések barátokkal, ismerősökkel.

- Hogyan került kapcsolatba a Bodor Tibor Kulturális Egyesülettel?
- Ez év elején egy kedves ismerősöm a neten továbbította nekem a cso-

port felhívását, s úgy gondoltam, van annyi hely a szabadidőmben, amennyit
erre a hasznos tevékenységre áldozni tudok. Próbaként megmutatom, mire
vagyok képes; ha elfogadják, csinálom, ha nem, akkor békében elköszönök.
Úgy tűnik, egyelőre maradtam.

- Milyen témában olvas fel?

Nyelvünk csodái, irodalmunk szépségei
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- Mindenképp igyekszem a magam mércéje szerint irodalmi értéket továb-
bítani. Olyat, amelyről azt gondolom, hogy nekem is épülésemre szolgált, s
nem mellesleg mondandója egyezik vagy hasonlít a világlátásomhoz. Persze
a kedvemre való, nívós szórakoztató irodalomból is szívesen választok. A
meséket, kalandregényeket, krimiket szívesen hagyom másoknak.

- Nagyon kellemes, szép orgánuma van, mondták már mások is Önnek?
- A hangom adottság, nem tehetek róla, de ha már van, hát próbálom hasz-

nosítani. Talán segített rajta a sok éven át űzött versmondás, de rontott is
bizonnyal a szintén több évtizedes dohányzás. Mindenesetre arra igyekszem
ügyelni, hogy a beszédem ne öncélú hang-kiállítás legyen, hanem hordoz-
zon érzelmeket, s főleg gondolatokat.

- Gyerekkorában is szerette a könyveket?
- Igen, én még a Gutenberg-galaxisban nevelkedtem; nem volt tévé,

magnó, videó, okostelefon, internet, anyagilag elérhető a könyvtár volt, ahon-
nan kéthetenként elhozhattam három kötetet. Így is hatalmas restanciáim
vannak máig a világirodalom terén. Ezért aztán olvasás nélkül ma sem
tudom elképzelni az életemet.

- Megtenné, hogy kiválaszt egy-két könyvet, amit felolvasott, s ajánlaná
egy pár mondatban az olvasóknak?

- Elsőként Ungvári Tamás Nyomtalanul című dokumentumregényét (ha
nevezhetem így) olvastam fel, amelyben unokatestvérének, a kitűnő Elbert
Jánosnak máig kiderítetlen halálát nyomozza, s a regény során egyúttal
megismerhető a világháború utáni évtizedek hazai kultúrtörténetének – sok-
szor színfalak mögötti – eseménysora. 

Két Tar Sándor köteten vagyok túl (Ennyi volt, A mi utcánk), mindkettőt szí-
vesen ajánlom azoknak, akik kedvelik a hazai környezetben játszódó, egy-
szerű, hétköznapi emberekről szóló, pontosan megírt történeteket akkor is,
ha azok nem éppen derűs, sikeres kicsengésűek, viszont a való életünkről
festenek hiteles képet.

- Az MVGYOSZ Centenáriumi ünnepségsorozat keretén belül megjelent a
Múlt, Jelen, Jövő verseskötet hangos változata is. A CD-n az Ön felolvasá-
sában is hallhatunk verseket. Mesélne egy kicsit a felvételek készítéséről?
Hogyan zajlik mindez?

- Szívesen. A felvételek a szövetség székházában, a kedves Puskás Anett
kalauzolásával készültek. Egy kis üres helyiségben egy asztalon álló laptop
elé ültem, kaptam egy fülhallgatós mikrofont, s amikor elhangzott a „tessék”,
akkor szépen sorban felolvastam azt a néhány verset. Mivel nem bakiztam
bennük, ismételni nem kellett, megköszöntem a lehetőséget és eljöttem.
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- A közeljövőben milyen tervei vannak?
- A fent említett kedvtelések mellett továbbra is szaporítanám a hangos-

könyvek anyagát, s ha lehet, egyre jobb minőségben. Jelenleg Jolsvai
András Az ember játszik című, igen kellemesen szórakoztató könyvét olva-
som fel. Ha sikerül tartanom a vállalt határidőt, ez év végére készen lesz.

Munkájához jó egészséget, sok erőt, további lelkesedést kívánok az olva-
sók nevében is!

Árvay Mária

Versvilág – összeállította Árvay Mária

Tóth Enikő: Január

Első hónap, télben még a Föld,
már csak emlék minden, ami zöld,
fátyolban a reggel, még sötét,
hópehely száll, lassan hull eléd!

Jég tükrében, kis tócsák alatt,
elfagyott pár múló pillanat,
kéklő hideg, fák lombján kopár,
lomha tájon élő január...

Széll Magdolna: Szánkózásom

Hó súlyától meghajolva,
nyögdécselve áll a nyárfa.
Sodor a szél jégcsillámot,
belepte a Tiszagátot.

Kicsi gyermek lettem újra,
rövidke a szánkóm útja.
Egy perc alatt lentre érek,
elsuhannak régi évek.

Látom, ahogy görnyedt apám,
fut velem a havas járdán.
Évek múlva én futok így,
keresztlányom vígan sikít.

Kölykök lesik vigyorogva,
a néni, hogy dől a hóba.

büszkén csúszom, fenn maradok,
sorsomnak új esélyt adok.

Sokat buktam már a vámon,
nem kérem ezt senkin számon.
Elvesztettem minden álmom,
mégis fenn vagyok a gáton.
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György Emőke: Január, január

Hideg téli Január, 
Vajon reánk még mi vár? 
Borzongató jeges hideg, 
Csak szívünkben van még meleg? 

Nincsen virág, nincsen zöld, 
Nagyon meztelen a föld.
Kihűlt lelke jéghideg, holt, 
Az égen is reszket a hold.

Ágon egy fagyott madár, 
Nem melegíti semmi már.
Etetőben finom magvak, 
Körötte szállnak a varjak.

Zord a táj és színtelen, 
Hideg ordít szüntelen.
Farkas szalad el vonítva, 
Bőszen fogát vicsorítva.

Didereg a természet, 
Sok szép ünnep ért véget.
Szeretetláng sem éli túl, 
Kialszik és hóba hull.

Élessz tüzet január, 
Kell a szeretetsugár.
Egész évben szerethessünk, 
Hogy így boldogok lehessünk!

Schrenk Éva: Újévi mondóka

Az új évet tisztán kezdem,
elhagytam az ó-emberem,
lucskos decemberben,
lucskos decemberben.

Január az első hónap,
lennie kell egy jó szónak,
mivel indíthatom,
mivel indíthatom.

Aki rossz volt, jó legyen,
aki ütött, jót tegyen,
áldott legyen lelke,
áldott legyen lelke.

Az új évbe úgy menjen,
bűnbánattal elteljen,
s forduljon Tehozzád,
s forduljon Tehozzád...

Poet.hu
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Kuchta Csilla: Kívánok mindenkinek...

Kívánok mindenkinek sok szeretetet,
Békét és őszinte kedves embereket!

Kívánok mindenkinek jó egészséget,
igazi hitet és bátor merészséget!

Kívánok mindenkinek szívből jövő erőt.
Boldogságot, vidámságot felemelőt!

Kívánok mindenkinek boldog szerelmet,
ami nélkül senki szegényebb nem lehet!

Kívánok mindenkinek egy jó életet,
amit helyettetek senki más nem élhet!

Kívánok mindenkinek tiszta nagy szívet,
érjétek el szép álmaitokat, mindet!
Múlt, Jelen, Jövő - MVGYOSZ verses kötet.

Ács Ibolya: Vagány Elemér

(Mese arról, hogyan lett Vaksiból Vagány Elemér)
A tanító néni a hangos zsivaj hallatán kinézett a tanterem ablakán. A gye-

rekek körbeálltak egy szemüveges kisfiút, és ide-oda lökdösve csúfolták:
- Elemér, Elemér,
Nem is vagy te Elemér, 
Csak egy vaksi denevér.
A mindig dulakodó Döme még hátba is verte és a fülébe ordította: „Nesze

neked Elemér, nyakon ütött az egér!”
A tanítónő sietve kiszaladt közéjük:
- Szégyelljétek magatokat! Látjátok, hogy gyengén lát. Van elég baja így is

szegénynek. Miért bántjátok? – korholta a nebulókat.
- Azért, mert más, mint mi. Fehérbottal botorkál, mint egy öreg tata. – fele-

selt vissza Döme, és büszkén kihúzta magát. De a többiek nem nevettek,
lesütötték fejüket, és elgondolkoztak Kati néni szavain. Ő pedig átkarolta a
szipogó fiú vállát, és az osztályba kísérte.
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- Ma nem tartunk számtan órát, osz-
tályfőnöki lesz helyette. Szeretném, ha
megtapasztalnátok, hogy milyen az, ha
valaki gyengén- vagy nem lát. Ezért
kössön mindenki egy kendőt vagy egy
sálat a szemére. De úgy, hogy ne
kukucskáljon ki alóla. – utasította diák-
jait a tanító néni.

- Most pedig sétáljatok el az ajtóig. –
kérte meg őket.

Na, lett is ebből kavarodás! A lányok
sikongtak, a fiúk egymásnak ütköztek,
Döme pedig fejjel ment neki a falnak.

- Hát, nem is olyan könnyű annak, aki
nem lát. – vakarta meg a pupnit a hom-
lokán, és mindenki meglepetésére
Elemér elé állt.

- Idefigyelj, te „vakegér”! – kezdte a
saját sértő stílusában, de amikor a többiek korholó tekintetét látta, visszafog-
ta magát.

- Idefigyelj, te Elemér! Nem szeretek bocsánatot kérni, mégis bevallom,
sajnálom, hogy csúfoltalak. Ezért szeretnék neked valamit adni. Morzsinak
egy hónapja kiskutyái születtek. Ha akarod, egyet neked ajándékozok.

Elemérnek először vidult fel az arca. Megtörölte könnyektől maszatos arcát
és csak bólintott. 

Így került hozzá másnap a kis tacskó. Úgy megkedvelték egymást, hogy
sülve-főve együtt voltak. Tacsika elkísérte a fiút az iskoláig, és hűségesen
várta akkor is, amikor vége lett a tanításnak.

- Te vagy a legjobb barátom. – simogatta meg a kutyust, aki ettől boldogan
futott három tiszteletkört, majd a saját farkát kergetve meghempergett a
fűben.

Egyik délután az iskolából hazafelé jövet, hangos zenére lettek figyelme-
sek. Utcai zenészek húzták a talpalávalót. Elemér megállt a zenekar előtt, és
fehérbotjával ritmikusan ütögette az aszfaltot. A tacskónak is nagyon tetszett
a rapzene. Hol belevonyított, hol nagyokat vakkantott. A hangok erősödtek, a
ritmus gyorsult, és Tacsika vad táncba kezdett. Magával rántotta a pórázát
szorongató fiút is, akit életében először magával ragadott a dallam. Kiejtette
markából vakvezető botját, és kezeit széttárva, mintha át szeretné ölelni a
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világot, rappelni kezdett. Hajlongott jobbra-balra, leguggolt, majd fürgén fel-
ugrott. Minden porcikáját átjárta a zene. Elfelejtette, hogy nem lát, hogy bár-
mikor akadályba ütközhet, csak az ütemet érezte, meg azt, hogy kiskutyája
mellette van, és boldogan megnyalja az orrát. Elvesztette az időérzékét.
Nem tudta, hogy meddig pörgött így, csak arra emlékezett, hogy amikor min-
den elcsitult, hangos tapsot hallott. 

- Igazi talentum ez a kisfiú. – dörmögte egy mély férfihang.
- Az bizony! Ő az én osztálytársam. – válaszolta valaki.
Elemér megismerte padtársa, Vicuska hangját. Elpirult, mert titokban tet-

szett neki a kislány, és örült, hogy büszke rá.
Ekkor valaki hátba vágta:
- Jó voltál „vakegér”! Taníts meg engem is néhány pörgésre.
Döme volt az, az osztály basája. De most nem bántásból csapta nyakon,

ő furcsa mód, így mutatta ki szeretetét.
- Mától kezdve, nem Vaksinak, hanem Vagány Elemérnek hívunk. – hozta

meg a döntést.
- Tetszik nekem ez a fiú. – áradozott Vicuska. 
Egy puszit nyomott a rap táncos arcára, és egymás kezét fogva sétáltak

tovább.
Csak Tacsika méltatlankodott, és lelógó füleit megkaparva kérdezte csak

úgy magától:
- Hát ez lenne a szerelem?

A kártya megszűnik, a kedvezmény marad

2019. január 1-jétől már nem kapnak rehabilitációs kártyát azok, akik erre
eddig jogosultak voltak. Mint ismeretes 2012-től a rehabilitálhatónak minősü-
lő, majd 2017. január 1-jétől már a b2 és c2 komplex minősítésű megválto-
zott munkaképességű személyek is igényelhették a rehabilitációs kártyát,
amely az őket foglalkoztató munkaadók számára adókedvezményt biztosí-
tott.

Megszületett a szociális hozzájárulási adóról rendelkező 2018. évi LII. tör-
vény, ami 2019. január 1-jén lép hatályba. Ennek a megváltozott munkaké-
pességű munkavállalókat is érintő egyik legfontosabb rendelkezése, hogy
változott azon jogosultak köre, akik után az adókedvezmény igénybe vehe-
tő. Bár a megváltozott munkaképességűek ezután rehabilitációs kártyát már

Első a család
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nem igényelhetnek, azonban a velük összefüggésben eddig érvényesített, a
szociális hozzájárulási adó megfizetése alóli kedvezmény továbbra is meg-
marad a következők szerint:

Az adókedvezményt a megváltozott munkaképességűnek minősülő sze-
mélyek foglalkoztatásával összefüggésben lehet érvényesíteni. Megváltozott
munkaképességűnek minősülnek mindazok, akiknek az egészségi állapota a
komplex minősítés alapján 60% vagy kisebb mértékű, illetve komplex minő-
sítés nélkül azok, akik 2011. december 31-én I.,  II. vagy III. csoportos rok-
kantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra voltak jogosultak, 2012. január 1.
után pedig rehabilitációs, vagy rokkantsági ellátásban részesülnek.

Ez azt jelenti, hogy bővült azon személyek köre, akikkel kapcsolatban az
adókedvezmény érvényesíthető. Mostantól ugyanis a d), valamint az e)
komplex minősítéssel rendelkező megváltozott munkaképességűek után, sőt
- a komplex minősítéssel nem rendelkező - volt rokkantsági, baleseti rok-
kantsági nyugdíjasok foglalkoztatása esetén is érvényesíthető lesz.

A kedvezményt továbbra is az alábbi foglalkoztatások esetén lehet érvé-
nyesíteni:

- a foglalkoztató, aki megváltozott munkaképességű személyt munkavi-
szonyban alkalmaz (a megbízási jogviszony tehát erre nem teremt alapot),

- bizonyos gazdasági társaságok megváltozott munkaképességű tagjával
fennálló adókötelezettséget eredményező jogviszony (pl. betéti társaság,
közkereseti társaság, korlátolt felelősségű társaság, egyéni cég, stb.),

- egyéni vállalkozó, ha megváltozott munkaképességű.
Ha tehát valaki megváltozott munkaképességűként pl. egy betéti társaság

tagja és ebben a minőségében munkát végez, akkor vele kapcsolatban jár az
adókedvezmény. Ugyanígy az egyéni vállalkozó is érvényesítheti ezt, ha
megváltozott munkaképességűként folytatja vállalkozói tevékenységét.

A fentiekből látható, hogy továbbra sem illeti meg viszont az adókedvez-
mény a munkáltatót, ha olyan munkavállalót foglalkoztat, aki ugyan súlyosan
fogyatékosnak minősül, azonban nem a most említett ellátásokat kapja,
hanem rokkantsági járadékban, vagy csak fogyatékossági támogatásban
részesül.

Érthetetlen a szabályozás ily módon történt kialakítása, hiszen a súlyosan
fogyatékos, de más ellátásra jogosult munkavállalók is ugyanolyan hátrány-
ban vannak a munkaerőpiacon, mint azok, akik után a kedvezmény érvé-
nyesíthető. Aggályosnak tartjuk továbbá azt is, hogy a költségvetési szervek
nem érvényesíthetik az adókedvezményt akkor sem, ha megváltozott mun-
kaképességű személyt foglalkoztatnak. Álláspontunk szerint ez a szabályo-
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zás komoly hiányossága, ugyanis ezeket a szerveket nem ösztönzi arra,
hogy - a munkaerőpiacon egyébként rendkívül hátrányos helyzetben lévő -
megváltozott munkaképességű embereket alkalmazzanak.

A kedvezményt munkaviszony, illetve tagi jogviszony esetében a foglal-
koztató, illetve a társaság, egyéni vállalkozó esetében pedig maga a vállal-
kozó érvényesítheti.

Minthogy rehabilitációs kártya mostantól nem lesz, a megváltozott munka-
képesség tényét a munkavállalónak a komplex minősítésről szóló dokumen-
tummal, aki pedig nem vett részt komplex felülvizsgálaton, annak a rokkant-
sági, baleseti rokkantsági nyugdíj megállapító határozattal, illetve azon irattal
lehet igazolni, ami ezen ellátás megváltozott munkaképességű ellátásként
történő folyósításáról tájékoztat. Adókedvezményként ezután is az adóalap,
de legfeljebb a minimálbér kétszerese után megállapított adó (19,5%) megfi-
zetése alól mentesül az arra jogosult.

Gulyásné dr. Bölkény Ágota jogtanácsos

A nyugellátások és egyes más ellátások 2019. január
havi emeléséről

Megjelent a nyugellátások és egyes más ellátások 2019. január havi eme-
léséről szóló 240/2018. (XII. 12.) Korm. rendelet. A rendelet értelmében
2019. január 1-jétől 2,7 százalékkal kell emelni a 2019. január 1-jét megelő-
ző időponttól megállapított öregségi nyugdíjat, özvegyi nyugdíjat, rokkantsá-
gi ellátást, rehabilitációs ellátást, baleseti járadékot, fogyatékossági támoga-
tást, vakok személyi járadékát.

A 2019. januárra járó ellátásokat a jogosultak számára már emelt összeg-
ben kell folyósítani.

Ha egy személy részére egyidejűleg több, emelendő ellátást folyósítanak,
az ellátásokat külön-külön kell emelni.

A rokkantsági járadék havi összege 2019. január 1-jétől 37 350 forint lesz.
A saját jogú nyugellátás és az özvegyi nyugdíj, baleseti özvegyi nyugdíj

2019. január 1-jétől havi 93 540 forint összeghatárig folyósítható együtt.
A 2018. december 31-ét követő kezdő időponttól megállapított rokkantsági

vagy rehabilitációs ellátásra való jogosultság esetén az Mmtv. 9.§-a és 12.§-a
szerinti alapösszeg mértéke 101 560 forint lesz.

Végezetül megjegyzem, hogy a jogszabály ismertetése során, a legtöbb
személyt érintő rendelkezéseket emeltem ki.

Dr. Nagy Sándor elnök
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Jönnek az új 500 forintos bankjegyek
Február 1-től kerülnek forgalomba az új 500 forintosok. A bankjegyek régi

változatával 2019. október 31-ig lehet fizetni - közölte a Magyar Nemzeti
Bank (MNB) az MTI-vel. 

Megjegyezték azt is, az 500 forintos bankjegycserével a forintbankjegyek
2014-ben megkezdett megújítása a lezárásához közeledik. 

A régi 10 ezer forintos bankjegyek bevonásáról még nem hozott döntést az
MNB, ezért e címletnek mind a régi, mind az új változata továbbra is korlá-
tozás nélkül használható a készpénzforgalomban. A régi 10 ezer forintosok-
kal lehet találkozni az ATM-ből való készpénzfelvétel során, azzal lehet fizet-
ni a vásárlásoknál, de a kereskedők sem utasíthatják vissza elfogadásukat.
A címlet bevonásáról a jegybank később dönt - tették hozzá. 

Felhívták a figyelmet arra is, hogy a forgalomból korábban már bevont
bankjegyek nem veszítik el értéküket, mivel a bevonási határnapot követően
még három évig minden bank- és postafiókban, húsz évig pedig az MNB
lakossági pénztárában díjmentesen beválthatók - azonos címletű - új fizető-
eszközre. 

A forint bankjegyekkel kapcsolatos változásokról, illetve a bevont fizető-
eszközök átváltásával kapcsolatos tudnivalókról az MNB honlapjának
Bankjegy és érme oldalán további naprakész, részletes információk érhetők
el - írta az MNB.

(A bankjegy kinézetét következő lapszámunkban ismertetjük.)
http://www.ma.hu/uzlet/323874/Februar_1tol_jonnek_az_uj_500_forin-

tos_bankjegyek?place=srss

Hihetetlen hatékonysággal diagnosztizálja 
a szembetegségeket a mesterséges intelligencia

Nem csak a rák, de a szembetegségek diagnosztizálásában is rendkívül jól
teljesít a mesterséges intelligencia. A Google, valamint a világ egyik legna-
gyobb szemorvosi klinikájának többéves kutatása annyira jó eredményeket
hozott, hogy az orvosok szinte minden esetben egyetértettek az eredmény-
nyel, amit a gép kihozott.

Előbb-utóbb kénytelenek leszünk elfogadni, hogy a mesterséges intelli-
gencia egyre nagyobb szerepet kap majd a gyógyászatban. Tavaly júniusban
a General Electric berlini konferenciáját követően is írtunk róla, hogy gépi
tanulásra építő szoftverek segítségével elképesztő hatékonysággal diag-
nosztizálhatóak a rákos megbetegedések, és ez hatalmas terhet vehet le az
orvosok és radiológusok válláról.
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Természetesen nem csak a General Electric és partnerei dolgoznak
hasonló megoldásokon: most például a Google alá tartozó, kifejezetten mes-
terséges intelligenciával foglalkozó DeepMind, valamint Európa és Észak-
Amerika legnagyobb szemorvosi klinikája, a Moorfields végzett közös kuta-
tást, melynek célja, hogy a szembetegségek diagnosztizálására tegyék alkal-
massá a gépet.

A több évig tartó együttműködés végeredménye kiváló eredményeket
mutatott, de persze azért ott még nem tartunk, hogy igazi kórházi körülmé-
nyek között is be lehessen vetni – ehhez sem kell már sok, néhány évről
beszélünk. Mindenesetre a DeepMind Health vezetője, Mustafa Suleyman
szerint az eredmények annyira biztatóak, hogy ez az egész teljesen átfor-
málhatja a szembetegségben szenvedő páciensek diagnosztizálását és
kezelését világszerte. 

Maga a módszer egyébként egyáltalán nem új: a gépi mélytanulás már
bejáratott alapvetéseit használták fel a kutatók, aminek a lényege, hogy a
szoftver egy idő után képes legyen felismerni közös mintákat az adatokban.
A tanulási folyamat jelen esetben úgy történt, hogy a betegek szemein opti-
kai koherencia tomográfiás (OCT) vizsgálatot végeztek, aminek a végered-
ménye tulajdonképpen egy 3D-s szkennelési folyamat, ami azért is rendkívül
hasznos, mert a segítségével korán kiszűrhetők a szembetegségek, így
nagyobb eséllyel kerülhető el például a későbbi vakság.

A kutatók „megetettek” a szoftverrel több mint 7500 betegről készült 15
ezer darab OCT-vizsgálatot, majd mellétették az orvosok által készített diag-
nózisokat. Miután a gép ezeket szépen megtanulta, már sikerrel ismerte fel
a szem különböző részeit, majd ezeket elemezve tudott klinikai beavatkozást
javasolni a különböző betegségekre. És itt jön a legjobb rész: az M. I. által
javasolt diagnózis 94%-ban megegyezett azzal, amit az orvosok javasoltak.

De akkor mi a probléma? Habár mindez nagyon jól hangzik, sok szakértő
azért továbbra is szkeptikus. A radiológia és a mesterséges intelligencia
közös metszeteiről rendszeresen publikáló Luke Oakden-Rayner szerint las-
san elérünk arra a pontra, hogy a szoftver már nemcsak egy eszköz lesz, ami
segíti az orvosok munkáját, hanem saját maga fog döntéseket hozni. Ez
pedig azért gond, mert ahogy azt például az önvezető autók baleseteinél is
megtapasztaltuk, sokszor a szakértők sem tudják megmondani, hogy mi
alapján jutott el a mesterséges intelligencia egy-egy döntésig. Jelen esetben
azonban a Moorfields és a DeepMind kutatói erre is felkészültek. Egyrészt a
gép nem kizárólag egy algoritmus alapján dolgozik, hanem többet használ
egyszerre, melyeket mind külön tanítottak be, így ha valamelyik gyanúsan
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rossz eredménnyel áll elő, akkor a többi felülbírálja. Másrészt pedig a prog-
ram több különböző lehetséges magyarázatot ad a diagnózisában, és meg-
jelöli azt is, hogy közülük melyiket tartja valószínűbbnek a többinél, és így
tulajdonképpen az orvosra bízza a döntést, de leegyszerűsíti annak dolgát.
Végül pedig azt is érdemes megemlíteni, hogy a program annak eldöntésé-
ben is sokat segíthet az orvosoknak, hogy mely betegeknek van szükségük
a lehető leghamarabb kezelésre. És végső soron ebben az egészben a gyor-
saság a legfontosabb, valamint az orvosok tehermentesítése. Hiába kiváló
eszköz ugyanis az OCT-vizsgálat, ha nincs, aki megfelelő tempóban értel-
mezze azokat. „Egyre több szemvizsgálatot végzünk ezzel az eszközzel, a
mennyiség pedig sokkal gyorsabban nő, mint ahogy az emberi szakértők
ezeket elemezni tudnák. Ezért fennáll az a veszély, hogy késik a diagnózis,
és így a látást veszélyeztető betegség mielőbbi kezelése” – összegezte a
kutatásban részt vevő dr. Pearse Keane.

http://www.origo.hu/hirmondo/techbazis/20180817-nagyon-hatekonyan-
diagnosztizalja-a-szembetegsegeket-a-mesterseges-intelligencia.html

Tuti tippek, rövid hírek
Vöröshagyma másként

Napjainkban alig van, ki könnyeden emészti meg a cellulóz tartalmú élel-
miszereket. A vöröshagyma, paprika és paradicsom héjak azok, amik gondot
okoznak. Módszer, amivel kiküszöbölhető az epegörcs a cellulóz héjak miatt:

1. Tisztítsunk meg 1-2 kg vöröshagymát, attól függően, hogy mennyit hasz-
nálunk fel 2-3 hét alatt a főzéshez.

2. Vágjuk salátára és egy fazékban tegyük fel főni kevés vizet öntve hozzá.
Fedő alatt, kis lángon akár 1-2 órát is főhet.

3. Kaptunk egy pépet, amiből az emészthetetlen nylont (cellulóz) el kell
távolítanunk.

4. Fogjunk egy sűrű szövésű teaszűrőt és kanalazzuk át a hagymapépet
úgy, hogy a nehezen emészthető cellulóz ne menjen át a szűrőn, azt majd
dobjuk a szemétbe.

5. Tegyük az ehető hagymavelőt egy csavaros üvegbe és 1 ek olajat önt-
sünk rá. Ez lezárja a levegőtől, és tároljuk hűtőszekrényben.

6. Amikor szükségünk van hagymára a főzéshez, döntsük meg az üveget
kicsit és kanalanként szedjünk ki annyi hagymavelőt, amennyire szükségünk
van.
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7. Nyomkodjuk le az üvegben maradt pépet, hogy az olaj legyen a felüle-
ten és tegyük a hűtőbe vissza.

A módszerrel nem kell megsiratni a hagyma tisztítását, és a lakást sem
árasztja el az illat naponta, nem beszélve arról, hogy az emésztésünk is sok-
kal könnyedebbé válik. Á. J. dietetikus

Mi köze az online hangoskönyvtárnak 
a tagnyilvántartóhoz?

Az online hangoskönyvtár megjelenése óta számos kérdés érkezett az
MVGYOSZ-hez és tagegyesületeihez, illetve több nem valós és ellentmon-
dásos hír kering a látássérültek körében a hozzáférés módjáról és az igény-
bevevők személyes adatainak nyilvántartásáról. A félreértések elkerülése és
a téves információk tisztázása érdekében alább olvashatják dr. Nagy Sándor
elnök tájékoztatóját az MVGYOSZ egységes tagnyilvántartó rendszeréről és
annak az online hangoskönyvtárral való kapcsolatáról.

A szövetség tagegyesületei 2018-ig különböző tagnyilvántartó rendszere-
ket használtak az egyesületi tagok adatainak nyilvántartása érdekében.
2018 márciusában tárgyalta meg az Egyesületi Elnökök Tanácsa az egysé-
ges tagnyilvántartó program fejlesztését és bevezetését, amely szeptem-
berre elkészült. Az új és korszerű tagnyilvántartás lehetővé teszi a különbö-
ző szolgáltatások online biztosítását is, ami fontos fejlesztési irány a követ-
kező évekre.

Miért van szükség egységes tagnyilvántartásra? Az MVGYOSZ érdekkép-
viseleti feladatainak ellátása érdekében eddig is rendszeresen kért adatszol-
gáltatást a tagegyesületeitől például arról, hogy tagságuk körében hány fő
közlekedik fehérbottal, hány fő használ számítógépet, hány fő dolgozik, hány
fő tanul, stb. Erről a tagegyesületek levélben szolgáltattak statisztikai adatot
a konkrét személyek beazonosításának lehetőségét kizáró módon. Az új,
egységes online tagnyilvántartás segítségével ezek az adatok pillanatok alatt
leszűrhetőek lesznek úgy, hogy az érintettek személyes adatai továbbra is
védettek maradnak. Tehát a jövőben lényegesen egyszerűbben, a tagegye-
sületek kapacitásának igénybe vétele nélkül, rövid idő alatt jutunk statisztikai
adatokhoz egy-egy sürgető érdekképviseleti téma alátámasztása céljából.
Továbbá az egységes és online tagnyilvántartás lehetővé teszi olyan szol-
gáltatások fejlesztését, melyek egy egyszerű regisztrációval hozzáférhetővé
válnak valamennyi tagegyesület látássérült tagsága számára.

Hogyan készült a tagnyilvántartó adatbázisa? A fejlesztés kezdeti fázisá-
ban levélben kerestük meg valamennyi tagegyesületünk vezetőjét, amelyben



2019. január 45

kértük, írják meg, milyen adatokat kezeljen az egységes tagnyilvántartó.
Ezeket összerendezve alakítottuk ki az adatbázis struktúráját.

Milyen adatokat kell megadni a tagnyilvántartóban? A tagegyesületek jelenleg
nem egységesek a tekintetben, hogy a tagok mely adatait tartják nyilván.
Viszont az egységes tagnyilvántartáshoz szükséges volt a tagegyesületek által
kért rovatokat beépíteni az adatbázisba, ugyanis minden szervezet önállóan
használja azt, így továbbra is nyilván tudja tartani a korábban felvett és általa fel-
használt adatokat. A többől lehet kevesebbet rögzíteni, de az adatbázist megyei
szinten bővíteni nem lehetséges. Ezért külön jelöltük azokat az adatokat, ame-
lyeket a szövetség szükségesnek tart, és így kitöltését mindenképpen kéri.

Az egységes tagnyilvántartó – ahogy a legtöbb korábbi egyesületi tagnyil-
vántartás - személyes és demográfiai adatokat, valamint a látássérült sze-
mély életvitelére és rehabilitációjára vonatkozó információkat tartalmaz.
Ezen adatok nem csupán statisztikai célból fontosak a tagegyesületek és a
szövetség számára, hanem azért is, mert ezek ismeretében a szervezetek
valóban releváns információkkal tudják ellátni a tagságot például tanfolyami
és munkalehetőségekről vagy rehabilitációs programokról.

Ki láthatja a tagok nyilvántartott adatait? A nyilvántartott személyes adato-
kat csak és kizárólag azok a tagegyesületek láthatják, amelyeknél az adott
személy tagsági jogviszonyt létesített, azaz tag. A szövetség csak és kizáró-
lag statisztikai információkat kérhet le az adatbázisokból, a személyek bea-
zonosítása nélkül.

Milyen szolgáltatások igénybe vételéhez szükséges az egységes tagnyil-
vántartó? Az első ilyen szolgáltatás az online hangoskönyvtár. A későbbiek-
ben ilyen lesz többek között a 2019-ben elinduló Távszem és a szintén terv-
ben lévő segédeszköz webshop is.

Milyen adatokat ellenőriz az online hangoskönyvtár alkalmazás? Az olva-
só e-mail címét, törzsszámát, a tagdíj befizetését, vagyis a tagsági jogvi-
szony érvényességét.

Miért van erre szükség? Az olvasási képességet érintő fogyatékossággal
élő kedvezményezett személyek javára végezhető szabad felhasználás
részletes szabályairól szóló 198/2018. (X. 25.) Korm. rendelet 2. § (1) bekez-
dése az alábbiak szerint rendelkezik: „A jogosított szervezet a szerzői jogról
szóló 1999. évi LXXVI. törvény 41. § (1)-(1f) bekezdéseiben foglalt szabad
felhasználás keretében megteszi az ilyen szervezettől az adott helyzetben
általában elvárható intézkedéseket annak érdekében, hogy hozzáférhető for-
mátumú példányt kizárólag kedvezményezett személy vagy más jogosított
szervezet használhasson fel, és megakadályozza a hozzáférhető formátumú
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példánynak a szerzői jogról szóló törvényben meghatározott szabad fel-
használás körét meghaladó jogellenes felhasználását. Ennek érdekében két-
ség esetén a kedvezményezett személytől kérheti, hogy az olvasási képes-
séget érintő fogyatékossággal élő személy állapotát okirattal - így különösen
a vakok személyi járadékát megállapító határozattal, fogyatékossági támo-
gatást megállapító határozattal, szakvéleménnyel, szakorvosi igazolással
vagy egyéb hatósági bizonyítvánnyal vagy igazolvánnyal - igazolja.” Ez a
tény az egységes tagnyilvántartó használatával ellenőrizhető legegyszerűb-
ben és leggyorsabban, hisz a tagegyesületek tagjai felvételüket a fenti okira-
tok valamelyikének birtokában kérték.

Mikor vehetik igénybe az online hangoskönyvtárat azok az olvasók, akik
nem tagjai az MVGYOSZ valamely tagegyesületének? A tagegyesületeknél
tagsági jogviszonnyal nem rendelkező látássérült személyek regisztrációja a
Távszem szolgáltatáshoz kapcsolódó portál fejlesztésének része, így az a
Távszem szolgáltatás nyilvános tesztidőszakának kezdetével egy időben
válik elérhetővé.

Hol olvasható részletes tájékoztató a szövetség egységes tagnyilvántartó
adatbázisáról? A szövetség honlapján. Dr. Nagy Sándor elnök

2019-ben is várja az érdeklődőket az Okosklub
Az MVGYOSZ Okosklub szolgáltatása 2019-ben is várja azokat a látássé-

rülteket, akik szeretnék megtanulni az érintőképernyős okostelefon haszná-
latot gyengénlátóként, vakon, vagy akik a látás hiányát bizonyos területen
pótolni képes alkalmazások használatát sajátítanák el.

Lehetőség van a MacOS operációs rendszer, valamint különböző informa-
tikai kommunikációs kiegészítő eszközök, mint pl. Braille-kijelzők megismeré-
sére is. Igény esetén Windows, Jaws, NVDA és BeLin oktatás is lehetséges.

Az oktatás kis csoportokban (2-3 fő), vagy magánórák keretében zajlik.
Az Okosklub szolgáltatás díja 5000 Ft a befizetéstől számított 6 hónapra,

ami legfeljebb 10 db 90 perces (2x45 perces tanóra) oktatást tartalmaz.
Jelentkezni e-mailben az okosklub@mvgyosz.hu címre küldött levélben,

vagy a +36(1)384-8440 telefonszámon lehet. Berkó Norbert

Mi történt a kutyaiskolában?

Büszkék vagyunk teljesítményünkre, mert 2018-ban 19 kiképzett vakveze-
tőkutyát adtunk át látássérült személyek részére.
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Sikeres Közlekedésbiztonsági vizsgát tett Mészáros Jánosné Babika és
Rafi vakvezetőkutya. Köszönjük Szabó Tünde kölyöknevelő, valamint Veres
Éva és Mikola Gyöngyvér tiflopedagógusok munkáját! Vizsgabíróink:
Juhászné Mályi Edit, Hajdu Mária, Rózsa Kata. A program a Fogyatékos
Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. és az Emberi
Erőforrások Minisztériumának támogatásával valósult meg.

Kitűnő kettős Közlekedésbiztonsági vizsgát ünnepeltünk: dr. Lengyel Júlia
Zoéval,  Sáfrányné Kobli Írisz pedig Bravoval vizsgázott. Zoét nevelte
Hegedűs Gábor, Bravot pedig Reinhardt Emese és Péter, valamint Füredi
Mária. Bíróink: Juhászné Mályi Edit, Komondi Piroska, Bajnóczy Enikő. Zoé
kiképzésének támogatója a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért
Közhasznú Nonprofit Kft. és az Emberi Erőforrások Minisztériuma. Bravo
egészségügyi támogatója az Intervet kft.. Zoé kiképzője: Németh Ágnes.
Bravo kiképzője: Rózsa Kata.

Szenzációs Közlekedésbiztonsági vizsgát tett - jobb oldalra képezve -
Mirka vakvezetőkutya gazdijával, Milánkovics Zsolttal. Egyedülálló a páros
együttes munkája, Zsolt jobb kezét használva tudja csak követni Mirkát.
Mirka nevelői: Juhász Mihály és családja. Kiképzői Németh Ágnes és
Bajnóczy Enikő méltán lehetnek büszkék. Vizsgabíróink: Juhászné Mályi
Edit, Komondi Piroska, Renkó Zsuzsanna.

Kitűnő Közlekedésbiztonsági vizsgát tett Kovács Ferencné és Dalma vak-
vezetőkutya. Nevelő: Németh Gábor és családja. Vizsgabíróink: Hajdu
Mária, Nyíriné Kovács Mária, Bajnóczy Enikő. Kiképző József Anna. 

Sikeres Közlekedésbiztonsági vizsgát tett Tóth Miklósné és Póker vakve-
zetőkutya. Nevelő: Erdélyi Gabriella és kedves családja. Vizsgabírók:
Juhászné Mályi Edit, Nyíriné Kovács Mária, Rózsa Kata. Kiképző: Németh
Ágnes.

Sikeres Közlekedésbiztonsági vizsgát tett dr. Tábor István és Pakli vakve-
zetőkutya (labradoodle). Pakli nevelői: Gombás Imre és családja.
Vizsgabíróink: Juhászné Mályi Edit, Nyíriné Kovács Mária, Renkó
Zsuzsanna. Pakli kiképzője: József Anna.

Sikeres Közlekedésbiztonsági vizsgát tett Pece Merilin és Nancy vakveze-
tőkutya. Vizsgabíróink: Juhászné Mályi Edit, Hajdu Mária, Rózsa Kata.
Kiképző: Renkó Zsuzsanna.

Szívből gratulálunk a párosoknak, további balesetmentes közlekedést
kívánunk!

Kutya jó nap: televíziós összefoglaló a 2018. év utolsó Vakvezetőkutya
Utógondozási program rendezvényéről. Szabó Andrea szerkesztő-riporter és
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Együttműködési megállapodás a Veszprémi Állatkert 
és az MVGYOSZ között

A Veszprémi Állatkert valamint a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos
Szövetsége megállapodást kötött a 2019-es évre vonatkozóan, hogy együtt-
működésüknek köszönhetően a Veszprémi Állatkert bemutatótermei, közön-
ségterei, programjai, szolgáltatásai a látássérültek számára a lehető legszé-
lesebb értelemben elérhetővé válhassanak.

Ennek keretében a Veszprémi Állatkert kedvezményes PARTNER jegy-
áron történő belépési lehetőséget biztosít minden MVGYOSZ által kibocsá-
tott igazolvánnyal rendelkező látássérült személy számára, jelen igazolvány,
valamint egy darab egyéb, hatóság által kibocsátott fényképes igazolvány
(személyi igazolvány, útlevél, diákigazolvány stb.) bemutatása ellenében. A
kedvezmény a látássérült személy egy fő felnőtt kísérőjét is megilleti. A
PARTNER jegy ára jelenleg 800 Ft, a kísérő jegyé is 800 Ft. A jegyárak vál-
toztatásának jogát a Veszprémi Állatkert fenntartja.

A Veszprémi Állatkert az MVGYOSZ tagokat érintő kedvezményeket a
www.veszpremzoo.hu turisztikai weboldalon ismerteti.

Az állatkert emellett vállalja, hogy folyamatosan tájékoztatja az
MVGYOSZ-t aktuális eseményeiről, érdekességeiről, melyeket a szövetség
a honlapján megjelentet.

Az együttműködés keretében az MVGYOSZ szakmai tanácsadással, kon-
zultációval segíti - felmerülő igény esetén - a Veszprémi Állatkertet, hogy
látássérült látogatóinak az adott körülményekhez képest a legkomfortosabb
szolgáltatásokat nyújthassa, a speciális igényekkel érkezők számára ideális
körülményeket teremthessen. Árvay Mária

Újvári Gábor operatőr - M1 Esély magazin. Az alábbi linkre kattintva meg-
nyíló videóban 15 perc 20 másodperckor kezdődik az eseményről készült
kisfilm. https://www.mediaklikk.hu/video/esely-2018-12-08-i-adas/

Kölyöknevelési program: kölyöknevelési programunk részeként Rózsa
Kata programvezető nevelőink és neveltjeik csapatával a Corvin negyednél
a nagyközönség előtt mutatták meg mit tudnak. Különböző ingereknek kité-
ve a négylábú nebulókat gyakorolták a helyes viselkedést, közlekedést.
Köszönjük kölyöknevelőink munkáját, akik nélkül mi sem tudnánk végezni
munkánkat. Szakmai segítők: Renkó Zsuzsi, József Anna és Bárány
Krisztina. 

Schiff Mónika központvezető
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A VGYKE közel 1 tonna élelmiszeradományt gyűjtött
össze

Az Élelmiszerbank jóvoltából a Vakok és Gyengénlátók Közép-
Magyarországi Regionális Egyesülete idén is gyűjtést szervezett. Újpesten,
a Garam utcai Tesco-ban három napon keresztül gyűjtöttük az élelmiszer-
adományokat. Munkánk során igen sok nagylelkű és jószívű adakozóval
találkoztunk, akik készségesen nyújtottak segítséget. Így közel 1 tonna élel-
miszeradományt kapott egyesületünk.

Fodor Ágnes, a VGYKE elnöke: Immár szívmelengető hagyomány ez a
novemberi hétvégi program. Egyesületünk így minden évben tudja élelmi-
szercsomaggal támogatni rászoruló tagjait. Nagyon megható, mennyire sok
az önzetlen, segíteni szándékozó ember. Nem egyszer fordult elő, hogy
sorállás alakult ki a gyűjtőpontunk előtt, mert olyan sokan szerettek volna
adakozni. Szeretnénk ezért köszönetet mondani mindenkinek, aki bármennyi
vásárlással is, de hozzájárult a gyűjtésünkhöz! Ezen a novemberi hétvégén
közel 1 tonna élelmiszeradományt kapott a VGYKE. A tartós élelmiszerek
között bébiétel, liszt, cukor, olaj, rizs, száraztészta, konzerv, édesség és sza-
loncukor található.

Az összegyűjtött adományokat a VGYKE rászoruló tagjai között osztottuk
ki még az ünnepek előtt. VGYKE Sajtóiroda

Náluk jártunk

100-ast egy 100-asért eredményhirdetés

Nagy örömmel tudatjuk, hogy a „100-ast egy 100-asért!” Verseny eredmé-
nye megszületett.

Hétről hétre követtük, milyen nagyszerű és motiváló munkát végeznek a
látássérült versenyzők. Túrázás, futás, tekerés, úszás, lovaglás... és nem
soroltuk fel az összes megmozdulást.

Minden versenyző, illetve versenyzőcsapat büszke lehet magára!
A kitartás, a hatalmas igyekezet mindig meghozza gyümölcsét, ahogy az

most is történt. Szeretnénk bejelenteni, hogy látva milyen erőbefektetéseket
tettek a résztvevők, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége
úgy döntött a versenyben 4 győztest hirdet.

Meghívók, közlemények, hirdetések
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Közösen egy közösségért!

A Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete a
2018-as évben az OFI és az Új Európa Alapítvány támogatásával pályázatot
nyert, melynek keretében közösségi szolgálatos diákok az egyesület
hangstúdiójában érettségi témaköröket olvastak fel Informatika és
Társadalomismeret emelt szinten tantárgyakból.

A megvalósításban közreműködtek a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth
Lajos Gimnázium, valamint a Westsik Vilmos Élelmiszeripari Szakgimnázium
és Szakközépiskola diákjai és a két középiskola szaktanárai.

A felolvasott témaköröket elsősorban látássérülteknek készítettük, de
használhatják olvasási nehézségekkel élő tanulók is.

A hangos tankönyv megtalálható a partner középiskolák könyvtáraiban, a
Ridens Szakiskolában, a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos
Szövetsége hangoskönyvtárában, valamint a Nyíregyházi Móricz Zsigmond
Megyei és városi könyvtárban, a Nyíregyházi Evangélikus Kossuth Lajos
Gimnáziumban, a Nyíregyházi Kölcsey Ferenc Gimnáziumban, a
Nyíregyházi Vasvári Pál Gimnáziumban, a Westsik Vilmos Élelmiszeripari
Szakgimnázium és Szakközépiskolában, valamint a Vakok Általános Iskolája
és Szakközépiskola könyvtárában.

A kiadványok elkészítése mellett a diákok részt vettek szemléletformáló
előadásokon is, ahol megismerhették a látássérültek tanulási módszereit és
az ezekhez használt speciális eszközöket.

A projektben vállaltuk, hogy törekszünk az egyenlő esélyű hozzáférésre is,
így nagybetűs síkírásban és Braille-formátumban is hozzáférhetővé tesszük

Díjazottak (ABC sorrendben)
egyéni kategóriában: Balogh Ádám, Hajnalné Filipich Adrienn.
csapat kategóriában: Nagy Erzsébet és Boros Lajos csapata, Vámos

Margit és Majzik Zsolt csapata.
Gratulálunk a nyerteseknek!
Minden díjazott jutalma egy 100000 Ft értékű sportszer vásárlási utalvány,

melynek átvétele megbeszélés alapján fog történni.
Szeretnénk emellett elmondani, hogy az MVGYOSZ-nek is megvoltak a

legszimpatikusabb versenyzői, akik igazán példaértékű munkát végeztek. Ők
is megérdemlik a jutalmat. Erről és a verseny további adatairól is tájékoztat-
juk majd az olvasókat.

A szervezők
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az anyagot, ezentúl egyesületünk akadálymentes weboldaláról
(www.vakegy.hu) is elérhető.

A korábbi években már felolvasásra kerültek a magyar nyelv és irodalom,
történelem, angol, biológia és földrajz témaköröket tartalmazó tananyagok.
Ezek szintén fellelhetők a fenti középiskolák és látássérültekkel foglalkozó
szervezeteknél, valamint letölthetők az egyesület weboldaláról.

Braille és nagybetűs síkírásban megrendelhető: Vakok és Gyengénlátók
Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete

Cím: 4400 Nyíregyháza Búza tér 20. fszt: 22-23.
Mobil: +36(30)373-1380  Mail: vakegy@upcmail.hu

Nemes-Nagy Tünde Elnök és Barkó-Szabó Judit szakmai vezető

Üdülés Balatonbogláron 2019-ben

A tavalyi évhez hasonlóan idén is megnyílik a balatonboglári üdülő. A szol-
gáltatások a megszokottak lesznek: napi háromszori étkezés, tévészoba, vak
pingpong, lengőteke, büfé és megszokott lesz a kellemes, nyugodt környe-
zet is.

Az egyes turnusok a szokásostól eltérően hétfőtől vasárnapig tartanak, a
szobák hétfőn 14 órától foglalhatóak el, és azokat vasárnap 10 óráig kell
elhagyni. 2019-ben a szezon már május 3-án pénteken megkezdődik. A nyári
főszezon június 17-től augusztus 25-ig tart.

Azoknak a nyaralóknak, akik nem az MVGYOSZ tagjai, a helyszínen a
nyaralás végén személyesen kell kifizetniük az idegenforgalmi adót, amely-
nek ára kb. 450 forint éjszakánként, fejenként.

A tavalyi évhez hasonlóan lehetőség van egy hetes nyaralásra is!
Jelentkezéskor üdülési előleget kell fizetni, amely az üdülés teljes összegé-
nek a fele. A befizetés történhet személyesen vagy előzetes egyeztetés után
banki átutalással. (bankszámlaszám: 64400044-30091893-31100019). Az
üdülési ár további összegét a nyaralás megkezdésekor az üdülőben kell ren-
dezni. Pénzt csak igazolt kórházi kezelés esetén fizetünk vissza!

A jelentkezéseket Otlakán Gyula a +36(20)967-0446-os telefonszámon
várja. A jelentkezéseket 2019. február 4-től fogadjuk.

Az üdülés ára: elő- és utószezonban: 40.000 Ft fő/hét, főszezonban:
50.000 Ft fő/hét.

Egyéb információkért is az üdülő üzemeltetője, Otlakán Gyula hívható a
+36(20)967-0446-os telefonszámon, és őt kell keresni a vasútállomásról az
üdülőbe való beszállításhoz is!
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