
2019. február 43

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
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Telefotel

A Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete
2019. február 1-től új szolgáltatást indít, melynek célja, hogy a látássérült és
olvasási nehézséggel élő emberek egyszerűbben és igényeiknek megfelelő-
en hozzáférhessenek a számukra fontos és érdekes információk megszer-
zéséhez.

Adott egy zöldszám, amit ingyenesen lehet felhívni, és egy telefonos infor-
mációs rendszeren meg lehet hallgatni azokat az információkat, amikhez
nincs lehetőség hozzáférni. Ez lehet a szupermarketek kínálta akciós árak
listája, televízió csatornák műsorai, magazinok érdekes írásai, országos kul-
turális programok listája, menetrendek, de nyitottak vagyunk és várjuk a
további javaslatokat.

A zöldszám hazánk bármely területéről elérhető, ingyenesen hívható tele-
fonszám. A beérkező témajavaslatokat munkatársaink összegyűjtik, majd
önkéntesek felolvassák az egyesület mobil hangstúdiójában, ami ezt követő-
en rákerül a telefonrendszerre, s így a zöldszám felhívását követően meg-
hallgathatóvá válik.

Ötleteiket és témajavaslataikat az alábbi elérhetőségeken fogadjuk: e-mail:
elnok@vakegy.hu és tel:+36( 42)407-486, mobil: +36(30)373-1380.

Nemes-Nagy Tünde 

Ha ön, vagy ismerőse aláírni soha nem tanult született vak, aliglátó, vagy
gyengénlátó, vagy az aláírást már ismerő, de ritkán használó veleszületetten
vak, aliglátó, vagy gyengénlátó, látását gyermekként, vagy felnőtt korban
elvesztett sorstárs, akinek aláírása javításra szorul, jöjjön el a tanfolyamra és
váljon profi aláíróvá!

A foglalkozásokat tapasztalt gyógypedagógus tartja, a részvétel ingyenes.
Időtartamuk esetenként 60 perc, hetente egy-két alkalommal. Az aláírás
elsajátításához elegendő óraszám nem meghatározható, hiszen annak kész-
ségszintű használata és alkalmazása a tanuló képességeitől, ismereteitől,
látásmaradványától függ.

Az órák az MVGYOSZ székházában (1146 Budapest, Hermina út 47.) lesz-
nek, időpontjukról mindenkivel külön egyeztetés történik.

A tanfolyam részleteiről érdeklődni és jelentkezni Szőke Mártánál lehet e-
mail-ben a szederkenyimarta@hotmail.com címen, vagy telefonon a
+36(30)576-5400 számon.

Angyal Gábor szakmai vezető
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A VGYKE Szülő Példa Érték Program pályázata 
nyerjen egy új IPhone-t!

A Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete
pályázatot ír ki a Szülő Példa Érték programjának részeként, mely az FSZK
Szülő 2018 pályázat keretében valósul meg. Bárki pályázhat fogyatékosság-
ra és életkorra való tekintet nélkül.

Milyen formában várjuk a pályamunkákat és miről szól a pályázat: pályáz-
hatnak egy rövid írásos, képi vagy videós anyaggal, vagy képzőművészeti
alkotással. A lényeg, hogy be kell mutatnia az alkotásnak azt a helyzetet,
melyben szülőként sikerült kompetens és hiteles módon, eredményesen
képviselni érdekeiket az intézményrendszerrel való együttműködésük során.
Ha az ön szülője képviselte az ön érdekeit sikeresen, azt is írja meg nekünk!
Ha a környezetében tud ilyen igaz történetet, azt is várjuk! (Utóbbit termé-
szetesen az érintettek engedélyével vagy anonimizált formában.)

Ezek a történetek nagyon változatosak lehetnek. Sikeres a gyermek vala-
miben, és ez a szülőnek is köszönhető? Kijártak egy ellátást, műtétet, orvo-
si kezelést, segítséget? A látássérült anyukának e-mailben küldi az ovi az
aktuális programokat? A látássérült gyermek igényeit figyelembe veszi az
integráló iskola? Írja meg, mutassa meg, mondja el nekünk a sikeres érde-
kérvényesítés igaz történetét!

A pályaművek beérkezési határideje: 2019. március 10.
Egy személy legfeljebb három pályaművel pályázhat.

Versenyfelhívás 
Szívből jövő hangok 2019, Krakkó

2019. november 14-16. között rendezik meg a Lengyelországi Lions Klub
negyedik, „Szívből jövő hangok” című, vak és gyengénlátó énekesek szá-
mára kiírt énekversenyét. (4th Lions World Song Festival for the Blind
„Sounds from the Heart”)

A 2013 óta kétévente megrendezett versenyeken 4 földrész 20 országából
68 énekes vett részt, köztük Jánoky Márió is, aki 2013-ban a Malepolskai
Vajdaság Kormányzójának különdíjában részesült.

Az MVGYOSZ-hez megérkezett a Negyedik énekverseny meghirdetéséről
szóló felhívás. A részvételi feltételek részletekbe menően a következő hon-
lapra kattintva érhetők el (angol nyelven):

http://lionsfestival.jordan.pl/en/rules-of-competition
Ollé Attila nemzetközi referens
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„Fények vakondja” 8. pályázati kiírás

Pályázat neve: „Fények vakondja” 8. 
Pályázat kiírója: JNSZMVAKOK (Vakok és Gyengénlátók Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Egyesülete)
Pályázat célja: Országos irodalmi verseny amatőr írók részére.
Az egyesület elnökségének 1/2019. (I.24.) határozata alapján kiírja a

„Fények vakondja” 8. országos irodalmi pályázatot.
Témája: Tükör. Tükör a szobában, fürdőszobában, táskában, ám lehet

tükör barátunk, gyermekünk, rokonunk szemében, lelkében, tarthatunk tükröt
önmagunknak önismeret céljából, fizikai és lelki tükröt egyaránt. Várjuk ama-
tőr írók magyar nyelvű, iróniával, humorral fűszerezett, „Tükör” témában, de
semmiképp sem tükörírásban alkotott műveit!

A pályaműveket az egyesület vezetéséből és meghívott szakemberekből
álló zsűri díjazza.

A beküldők között értékes nyereményeket osztunk ki, gazdára találnak látás-
sérültek által is használható játékok, első díj pedig egy új iPhone készülék.

A pályaműveket az alábbi címre várjuk elektronikusan: ugyfel@vgyke.com
- a tárgy mezőben ez szerepeljen: „Szülő Példa Érték pályázat”

Pályázatát levélben vagy postai küldeményként is eljuttathatja hozzánk.
Postacímünk: 1380 Budapest, Pf.: 1075.

Pályázatát személyesen is átvesszük ügyfélszolgálatunkon, nyitva tartási
időben: cím: 1146 Budapest, Hermina út 57. Nyitva tartás: hétfőn, kedden,
valamint csütörtökön 8-16 óráig, szerdán 8-17 óráig, pénteken 8-15 óráig.

Kérjük, hogy a kapcsolatfelvétel céljából nevét és elérhetőségeit (telefon,
e-mail cím) mindenképpen tüntesse fel az alkotás mellett!

A beérkezett pályaművek és a nyertes pályaművek kiállításra kerülnek.
Megjegyzés: a pályázó tudomásul veszi, hogy a VGYKE kizárólagos tulaj-

donába kerülnek a pályázatra beküldött alkotások a pályázat benyújtásával.
A pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul nevének, mint az adott pályá-
zat alkotójának, és a pályaműve VGYKE általi korlátlan felhasználásához és
korlátlan nyilvános közzétételéhez a VGYKE elektronikus felületein, valamint
a VGYKE által szervezett kiállításon/eseményeken. A személyhez fűződő és
egyéb (pl. szerzői) jogok a pályázati anyag elkészítésével, majdani felhasz-
nálásával és nyilvános közzétételével történő esetleges megsértéséért való
felelősség a beküldött pályaművek tekintetében a pályázót terhelik minden
esetben. Leány Ferenc
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A Mozdulj! Közhasznú Egyesület Országos Versíró
Pályázatot hirdet

Mottónk: „A költészet az, amikor egy érzelem megtalálta a gondolatot, és a
gondolat megtalálta rá a szavakat.” (Robert Frost)

A pályázat fővédnöke: Ézsiás László, költő, előadóművész
A zsűri elnöke: Jónás Tamás, Herder-ösztöndíjas költő
A zsűri tagjai:
- Garamvölgyi Anikó, a MÚOSZ Fogyatékossággal Élők a Médiában

Szakosztály Elnöke

A pályázat beadása: 2019. január 29-től 2019. március 10-ig folyamatosan.
Pályázat címe: „Fények vakondja” 8.
A pályázat benyújtásának módja: Csak elektronikusan a fenyekvakondja

@gmail.com címre. A pályaműveket bármilyen szöveges dokumentum for-
májában várjuk, kérjük, a képeket, képformátumot mellőzzék! A művek terje-
delme ne legyen több 3 oldalnál Times New Roman betűtípussal, 12-es betű-
mérettel. Kizárólag prózában várunk pályaműveket.

Pályázók köre: Bárki (Pályázatokat csak magyar nyelven fogadunk el). Egy
személy több alkotással is pályázhat.

Díjazás: az első három helyezett értékes jutalomban részesül.
A pályázók műveit szakmai zsűri bírálja el. A zsűritagok elé a pályamunkák

csak jeligével ellátva kerülnek, a jeligéhez tartozó személy kilétét a zsűri is a
bírálat végén ismerheti meg. Ehhez kérünk minden pályázót, válasszon
magának egy jeligét és egy „biztonsági” pótjeligét is. (Aki több művel pályá-
zik, minden műhöz külön jeligét adjon meg!) Ezzel a jeligés rendszerrel is
szeretnénk biztosítani a verseny tisztaságát.

A verseny végeredményének kihirdetésére 2019. április 10-én Szolnokon
kerül sor, egyesületünk a Költészet Napja és a pályázat eredményhirdetése
alkalmából szervezett rendezvényén. A nyertes pályamű a rendezvényen 
felolvasásra kerül.

A beérkezett alkotásokat Egyesületünk honlapján http://www.jnszmvakok.hu,
illetve facebook oldalán is közöljük.

A pályázatokat adatlappal együtt várjuk. Az adatlapokat eredeti formátum-
ban (*.doc kérjük beküldeni, aláíráshoz való kinyomtatásra, majd a kinyom-
tatott és aláírt adatlap képként való beszkennelésére nincs szükség. Az adat-
lapot az egyesületnél lehet beszerezni.

Lukács Ágota
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Irodalmi pályázat
A Bihar- és Szilágy Megyei Vakok Szövetsége 2019-ben is meghirdeti „A

Próféta Léptei” című irodalmi pályázatát. Erre a ma már nemzetközivé vált
irodalmi vetélkedőre, (amelyre csak látássérült szerzők műveit fogadjuk el),
várjuk magyar nyelvű alkotók műveit is, mégpedig három kategóriában:
próza, vers, epigramma. A prózában egy, a versben öt, míg az epigrammá-
ban tíz alkotást kell beküldeni. A mindhárom kategóriában beküldött művek-
ből a zsűri által legnagyobb pontszámot elért alkotást díjazzuk, és a díjak
átadására meghívjuk a nyertes szerzőt is. A kétnapos itt tartózkodás minden
költségét szövetségünk finanszírozza.

- Hajnal János színész
- Harza Márk ifjú előadóművész, meseíró
- Kiss Péter Balázs színművész
A pályázat nyílt, életkortól, lakhelytől, foglalkozástól, egészségi állapottól

függetlenül részt vehet rajta minden amatőr alkotó, legyen az ép vagy fogya-
tékossággal élő egyaránt.

A pályázat célja: Minél több amatőr pályázó tapasztalhassa meg az alko-
tás örömét és a legjobb alkotások lehetőséget kapjanak a bemutatkozásra
Budapesten.

A versíró pályázatot három kategóriába soroljuk és díjazzuk:
13 éves korig
14-17 éves korig
felnőtt kategória:18 év felettiek.
A pályázat témája:
- 17 éves korig: Tavasz várás
-18 éves kortól: Az esély bennünk él
A pályázat részletei:
egy alkotó 1 verssel jelentkezhet
a pályamű terjedelme: maximum 2db A/4 oldal
formai követelmények: Times New Roman betűtípus, 11-es betűméret, 1,5-

es sorköz, 2,5 cm margó
A pályaművek benyújtása: a verseket e-mailben várjuk, a következő címre:

mozdulj@hotmail.hu, a pályázó nevét, életkorát, elérhetőségét (telefonszám)
fel kell tüntetni.

A pályázatokat e-mailben igazoljuk vissza.
A pályázat beküldési határideje: 2019. március 3.

Tálos Mónika és Tálos Marianna
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Fürdőtúra a Nosztalgiával

A VGYHE keretében működő Nosztalgia Klub 2019-ben is megrendezi
nyári fürdőtúráját. A fürdőtúra 2019 augusztus 9-15. között (6 éjszaka 7 nap)
félpanziós ellátással, svédasztalos reggelivel és vacsorával, 2 ágyas szo-
bákban Harkányban, a Thermál Hotelben kerül megrendezésre. A szálloda
kinti és benti termálvizes medencékkel rendelkezik.

Részvételi díj: 11300 Ft/fő/nap külön az idegenforgalmi adó, melynek
összegét még nem tudjuk pontosan. A 67800 Ft-ot három részletben lehet
kifizetni.

További kérdéseikkel forduljanak Bereczk Istvánné klubvezetőhöz a
+36(20)977-0356-os telefonszámon.

Utazás Budapest-Harkány menetrend szerinti autóbusszal vagy egyénileg.
Parkolási lehetőség van. A fürdő kb. 30-40 méterre van a szállodától.

Jelentkezési határidő: 2019. április 15.
Minden érdeklődőt szeretettel várnak és jó pihenést kívánnak a VGYHE

Nosztalgia Klubjának Vezetői

A művek beküldési határideje: 2019. április 15.
A műveket zárt borítékban várjuk, amelyen nem szerepelhetnek a pályázó

adatai. A művet szíveskedjenek egy mottóval ellátni. A mottó az alkotás mel-
let egy kisebb, ugyancsak zárt borítékban legyen a szerző pontos címével és
személyes adataival. Továbbra is szeretnénk megkönnyíteni az alkotások
beküldését, ezért az idei pályázatunkra elektronikus formábban is várjuk
műveiket. Ugyanúgy mint a postai küldeményeknél, az e-mailben mottóval
ellátott alkotások mellé is szíveskedjenek csatolt fájlként elküldeni a szerző
személyes adatait is: a szerző neve és elérhetőségei. Az elektronikus formá-
ban beküldött alkotásoknál is kérjük, tartsák szem előtt a következőket: pró-
zánál a maximális terjedelem 10 A4-es oldal, betűtípus: Times New Roman,
betűméret: 10, sorköz: 1.

Minden alkotást nagy szeretettel várunk, tudván, hogy az önök alkotásai
nagymértékben növelik pályázatunk hírnevét.

Címünk: Asociatia Nevăzătorilor Bihor-Sălaj
Oradea. Cod. 410 346 Str. bulevardul Dacia nr. 32Bl C. 56 Románia
E-mail cím: bhanvr@gmail.com
Amennyiben bárkinek kérdése merülne fel a fentiekkel kapcsolatban, elekt-

ronikus levélben keresheti Kovács Józsefet (Kopek-et). 
E-mail: kovacsjosif@gmail.com
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Nőnapi Operett és Kuplé 2019

A hatalmas sikert megélt Centenáriumi Év operett műsorainak köszönhe-
tően a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége ismételten
megrendezi a Nőnapi Operett és Kuplé című rendezvényét. A műsor folya-
mán megemlékezünk Siliga Miklósról, aki a tavalyi évben sok örömöt szer-
zett nekünk zenéjével.

A rendezvényen Kisnémedi Varga Pál és Barátai lépnek fel.
A rendezvényre a belépő díja: 400 Ft.
A rendezvényre a jegyeket elővételben az MVGYOSZ székházában

Puskás Anettől vehetik meg minden kedden 9:00-tól 18:00-ig, valamint min-
den szerdán 9:00-tól 15:00-ig. Különleges esetekben más időpont is megbe-
szélhető.

Megköszönjük, ha a jegyvételt előre jelzik a szervezes@mvgyosz.hu mail
címen.

A rendezvény időpontja: 2019. március 9. (szombat) 15:00.
A rendezvény helyszíne: A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos

Szövetsége Székháza, Hermina terem (1146 Budapest, Hermina út 47.)
Várjuk jelentkezéseiket 2018. március 6-ig.
Várunk szeretettel és meglepetésekkel minden kedves érdeklődőt!

Puskás Anett szervező

A Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató
Alapítvány közleménye

Sajnálattal tájékoztatjuk a tisztelt érdeklődőket, hogy alapítványunk a kura-
tórium döntése szerint - az alapítvány megalapítása óta első esetben - tekin-
tettel a kialakult gazdasági körülményekre 2019. év februárjában nem hirde-
ti meg szokásos éves pályázatát. Az alapítvány törzstőkéjének befektetése
az utóbbi évben történt pénzpiaci változások miatt az eddig bevált módon
már nem lehetséges, ezért szükségessé vált új befektetési gyakorlatot beve-
zetni az alapítvány további működtetéséhez.

Az alapítvány önkéntes munkatársaival folyamatosan dolgozunk a problé-
mák megoldásán, és remélhetőleg hamarosan – talán még a 2019-es évben
– pályázatot tudunk kiírni és az eddig megszokott módon támogatást tudunk
nyújtani az arra rászorultaknak.

Megértésüket köszönjük!
Az alapítvány kuratóriuma


