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eszköz azoknak is nagy segítség lehet, akik nem beszélnek idegen
nyelveket.

Az OrCan MyEye2 egyetlen hátránya, hogy irgalmatlanul sokba kerül: a
hazai forgalmazásért felelős Pharmanox Kft. kérdésünkre elárulta, hogy a
4500 eurós eszköz hazánkban 1,6 millió forint környékén kerül forgalomba,
ami azt jelenti, hogy egyelőre csak egy meglehetősen szűk réteg tudja
kihasználni az egészen impresszív technológiában rejlő lehetőségeket.

Birkás Péter
https://24.hu/tech/2019/01/17/orcam-myeye2-vakok-gyengenlatok-szemu-

veg-ces-2019/

Náluk jártunk
Turisták mikulása

100 főre volt berendezve az MVGYOSZ budapesti székházának Hermina
terme. Az asztalokon elhelyezett fenyőágak és pislákoló mécsesek ünnepi
hangulatot kölcsönöztek. A turistatársak vidám szórakoztatását biztosította a
4 részből álló program: a kultúrműsor, az ajándékot osztó Mikulás, a meg-
vendégelés és a tombola. A műsor a Turistainduló közös eléneklésével vette
kezdetét, majd Hirth Ignác szakosztályvezető köszöntötte a vendégeket.

A tél szépsége című vers előadásával Németh Tamásné Berta Edina téli
hangulatba varázsolt minket. Műsorunk hívószava Borsodi Zsuzsa szavala-
tából derült ki: „Mikulás napja”. Németh Tamás zongoraművész prózában is
tehetségesnek bizonyult, Molnár Gyula: Télapó című versének hangulatos
tolmácsolásával. Kedves régi mikulás-dalok is felcsendültek Ferenczi Edit
előadásában, Balázs Levente zongorakíséretével.

A műsorvezető – és a műsort 14 éve rendező – Balázs Éva visszatekintett
a 100 év előtti karácsonyra. Szomorúbb volt a mainál a világháború sújtotta
Európában. A magyarok számára egyenesen tragikus helyzet állt elő. A
szomszédos országok kezdték megszállni a színmagyar területeket antant
támogatással. 1918. december 24-én, pont karácsonykor vonultak be Erdély
szívébe, Kolozsvárra a megszálló román csapatok. A kétségbeesés szólal
meg Mihályi László: Erdélyi karácsony című versében: „nekünk könnyes,
fekete a karácsony, /kifosztottak vagyunk, árvák, szegények,”. A vers felolva-
sása után Németh Tamás a zongorához ült, és közös énekként felhangzott a
székely himnusz „ki tudja merre, merre visz a végzet…”.
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Borsodi Zsuzsa egy másik erdélyi költő, Farcádi Sándor versét szavalta el
szépen, melyben a betlehemi csillag reményt ad a magyaroknak. Ferenczi
Edit és Balázs Éva előadásában Dsida Jenő: Békesség velük című szép ver-
séből a karácsonyi ünnephez méltó megbocsájtás hangja tűnt ki: „…minden
szavam szép, karácsonyi áldás” „az embereknek szelíd megbocsájtás.” „és
kegyelmedből drága kicsi Jézus: /békesség velem, békesség velük.” E vers-
hez a csendes éj magasztos szövegét Németh Tamás kísérte zongorán. A
meghitt hangulathoz illett Ravasz László: pacsirták karácsonya című írása
Berta Edina mélyen átélt előadásában. Utolsó számként vidám karácsonyi
dalt énekelt Ferenczi Edit. Többször felhangzott „Boldog Karácsonyt, Boldog
Karácsonyt”. A vidámmá váló hangulatot Balázs Levente zongora kísérete
színesítette. A szereplők elköszöntek. A taps nekik szólt, majd a szájharmo-
nikázva bejövő Mikulásnak.

Ilyen csoda Mikulása csak a turistáknak van. Mindenkihez volt néhány ked-
ves szava, amint átadta a csomagot. Az idén gazdagabb volt a mikulás, vagy
a tagok viselkedtek jól, mert az édesség mellett bögre is volt a csomagban.
Zsuzsi szarvas készségesen segített az osztásban. Mindenki vidám volt,
jókedvűen fogyasztotta az asztalokhoz hozott szendvicseket, üdítőitalokat.
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Az izgalom fokozódott
a tombolasorsolás alatt.
Hirth Ignác viccesen
kommentálta a kihúzott
tárgyakat, hogy mire is
jók azok. Voltak szeren-
csések, mint Karcsika,
aki alig ült le, máris egy
másik számát is kihúzták
és szedhette megint a
lábait. A közös szórako-
zás mellett kedves vagy
meghitt egyéni beszélge-
tések is történtek. Andics
Rózsika mindenkinek
sütött egy mézes sütit és
évtizedek óta mikuláskor
megajándékozza vele
társait.

A Turista Szakosztály
összejövetele első volt a
Hermina Egyesület évzá-
ró, Karácsonyt ünneplő
rendezvényei közt. Köszönet illeti a szakosztály segítő tagjait és a Hermina
Egyesület elnökségét. Azt hiszem, méltó nyitásnak bizonyult rendezvényünk,
megalapozva az ünnepre való ráhangolódást.

Balázs Éva

Ismét lehet jelentkezni aláírás oktatásra

Folytatódik az aláírás tanfolyam. Vakok esetében természetes, hogy
nehézséget okoz, ha egy golyóstollal alá kell írniuk nevüket egy dokumentu-
mon. Van, aki nem is képes rá. Pedig az élet számos területén szükség van
erre. E fontos készség javítására, kifejlesztésére kínál segítséget aláírás tan-
folyamain az MVGYOSZ a Fény Alapítvánnyal összefogva.

Meghívók, közlemények, hirdetések


