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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



VAKOK VILÁGA50

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!


