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Rendezvényeink
3 az egyben – ünnepi akcióval nyitott meg 

az új szolgáltató centrum

Február 28-án, csütörtökön ünnepélyes átadó keretében nyitotta meg az
MVGYOSZ új Szolgáltató központját dr. Nagy Sándor, a szövetség elnöke.

A székház hátsó részének földszintjén kialakított korszerű és akadálymen-
tes szolgáltató centrumban minden érdeklődőt kényelmes környezetben és
ügyfélbarát kiszolgálással várnak a szövetség munkatársai. A Louis Braille
Könyvtár, a Bodor Tibor
Hangoskönyvtár és a
segédeszközbolt mos-
tantól egy közös ügyfél-
térben helyezkedik el. A
hangoskönyvtár egykori
helyén kialakított köz-
pontban mindhárom szol-
gáltatás egy helyen
vehető igénybe.

A Szolgáltató közpon-
tot dr. Nagy Sándor elnök
és Angyal Gábor szakmai vezető nyitotta meg. Az elnök beszédében utalt
arra, hogy az épület átalakításában fontos szerepet játszik a hamarosan elin-
duló Távszem szolgáltatás, melynek operátori központját és irodahelyiségeit
szintén a székház e szintjén alakították ki. A szolgáltató centrum gondolata
természetesen ettől függetlenül is megfogalmazódott már az MVGYOSZ
vezetőiben, akik fontosnak tartják, hogy a szolgáltatásokat igénybe vevő
ügyfeleket a szövetség XXI. századi módon tudja fogadni és kiszolgálni.
Ennek érdekében a megújult épületrész nem csupán a látássérültek számá-
ra akadálymentes, hanem a hallássérült ügyfelekre is gondoltak a tervezők.
Az ő kommunikációjuk megkönnyítésére egy mobil indukciós hurok is
beszerzésre kerül. A minél ügyfélcentrikusabb működés érdekében hamaro-
san a három szolgáltatás nyitvatartási rendjét is egységesíti az MVGYOSZ.

A szakmai vezető a megnyitó napjának programját ismertette. Az
MVGYOSZ az ünnepélyes megnyitó alkalmából eszközbemutatóra várta az
érdeklődő látássérült személyeket, akiket a megnyitó mellett a minden ter-
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mékre vonatkozó 20%-os akció is becsábított a székházba ezen a szép tava-
szias napon. A Sipeki teremben bárki megismerkedhetett a segédeszközbolt
gazdag termékkínálatával, amelynek éppúgy részei a beszélő segédeszkö-
zök, a Braille-órák, a vakvezetőkutyák ellátásához szükséges termékek, a
fehérbotok és a nagyítók, ahogy a tapintható társasjátékok, valamint a prak-
tikus háztartási és elektronikai eszközök. Bárki bármit kézbe vehetett, kipró-
bálhatott, hogy aztán a boltban beválthassa a bemutatón átvett kedvezmé-
nyes kupont a megvásárolni kívánt termékre. Az eladók tapasztalata alapján
elsősorban a konyhai eszközök, a pendrive-ok és a vakvezetőkutyás termé-
kek fogytak jól, de nagy volt az érdeklődés a kézzel készült tapintható tár-
sasjátékok, az MP3-lejátszók és a fejhallgatók iránt is. Az akció keretében a
szövetség közel 100.000 forinttal támogatta 298 darab termék megvásárlá-
sát.

Németh Orsolya

Ajándékcsomag és térítésmentes programok 
a Magyar Parasport Napja alkalmából

A Magyar Parasport Napját 2018 óta február 22-én tartjuk. 1970. február
22-én alakult meg ugyanis a Mozgásgátoltak Halassy Olivér Sport Clubja, a
Mozgásjavító Intézmény falai között. A magyar parasport kialakulásában fon-
tos alapkő letétele volt az első, intézményesített sportszervezet megalakulá-
sa. Ezen alapkő letételét olyan nagy sportolóknak köszönhetjük, mint példá-
ul Tauber Zoltán, hazánk első paralimpiai bajnoka, vagy mint Fejes András,
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első magyar paralim-
piai éremszerzőnk. A
klub a névválasztásá-
val a legendás vízilab-
dázó és úszó előtt tisz-
telgett, aki lábamputált-
ként az épek között lett
olimpiai bajnok 1932-
ben és 1936-ban.

A Magyar Vakok és
Gyengénlátók Országos
Szövetsége egy megle-
petés ajándékcsomag-
gal kedveskedett a csör-
gőlabda sport hagyomá-
nyát őrző és fenntartó
összes sportolójának, edzőjének és a bíróknak is. A sportot dr. Nagy Sándor, az
MVGYOSZ elnöke is nyomon követi. S bár a rendezvényen nem tudott részt
venni, üdvözletét küldte a sportolóknak. Elmondta, nagyon örül, hogy ilyen sokan
űzik ezt a sportot, s fitt, egészséges életet élnek, valamint bízik benne, hogy
egyre többen fogják követni ezt a példát.

Az ajándék egy vitaminokat és elektrolitokat tartalmazó sportitalt és egy
sportszeletet tartalmazott az MVGYOSZ szlogenjével ellátott pontírásos bilé-
tával: „Együtt formáljuk élhetőbbé a világot”.

A csomagot a Csörgőlabda Magyar Bajnoki fordulón vehették át a sport
résztvevői. (A másodosztály B csoportja a következő fordulón teheti ezt
meg.)

Az MVGYOSZ az ajándékcsomag mellett több térítésmentes program
meghirdetésével is készült a látássérült személyek részére:

Február 23-án, szombat délelőtt egy napsütéses jégkorcsolyapálya várta a
Duna-parton a látássérülteket, akik úgy döntöttek, részt vesznek térítésmen-
tes korcsolyázási programunkon. A korcsolyázás egyik résztvevőjét, Száraz
Bálintot meg is kérdeztük, hogy érezte magát a korcsolyapályán: „Először is
szeretném megköszönni a lehetőséget, hogy egy ilyen élménydús program-
ban vehettem részt. Korcsolyázni egy fantasztikus dolog szerintem, egy kis
tudással felvértezve, korival siklani, érezni a talpunk alatt a jeget, hallani,
hogy mások hol lassabban, hol ügyesebben, mint a villám, szinte suhannak,
mind-mind semmihez sem hasonlítható. A helyszín kiváló, a jégfelület bár
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nem túl nagy, de a bátrabbak, ha kevés ember tartózkodik a jégen, egyedül
is vállalkozhatnak némi kalandra, s követve a pályát övező korlátot, felfede-
ző útra indulhatnak. Jómagam rendelkezem némi korcsolyázós ismerettel,
így a program elején bátran tettem néhány kört, felszabadító érzés volt.
Nagyon jól éreztem, hogy mikor kell kanyarodni, s ha el is bizonytalanodtam,
a korlát mindig jó iránymutatásul szolgált. A személyzet rendkívül segítőkész
volt, segítettek eljutni az épülettől a pályáig, fellépni a jégre, vagy megfelelő-
en bekötni a korcsolyát.”

Az ingyenes korcsolyázás eredetileg két alkalomra szólt, de a Bálna
Budapest korcsolyapálya (1093 Bp., Fővámtér 11-12.) üzemeltetőivel kon-
zultálva megbeszéltük, hogy a nyitvatartás utolsó hetében február 28-ig
látássérült személyek 1-1 fő kísérővel ingyenesen bérelhették a korcsolyát a
nyitvatartás teljes idejében, tehát reggel 10 órától 14 óráig, valamint 15 órá-
tól 22 óráig. Ehhez a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos
Szövetségére kellett hivatkozni. A pálya használata egyébként mindenki szá-
mára ingyenes.

Ettől függetlenül, akik nem tudtak kísérőt szerezni, azok az MVGYOSZ
munkatársaival február 26-án (kedden) 11 órakor együtt korcsolyázhattak.
Ezen az alkalmon Klabacsek Dániel, látássérült fiatal másfél óra alatt hatal-
mas fejlődésen ment át, ami az egyensúlyérzékét illeti. A kezdeti korláthoz
való ragaszkodás után egyedül tudott haladni a pályán, megtartva egyensú-
lyát. Nagyon fontos kiemelni azt is, hogy mint látássérült személyeknek, fon-
tos megtanulnunk megfelelően elesni is. Nos, ez a sport tökéletes lehetőség
erre. Dani a program elején sokszor elesett és csak segítséggel tudott fel-
kelni. A program végére ritkábban esett el, de mikor megtörtént, egyedül
képes volt felállni és megtartva egyensúlyát, haladni.

Fontos kiemelnünk a Bálna Budapest korcsolyapályájának befogadó
szemléletét is. Zsolt (mikor megkérdeztem, milyen Zsolt, azt válaszolta, egy-
szerűen csak Zsolt, hiszen mindenki így ismeri!), a pálya üzemeltetője
elmondta, hogy több fogyatékossággal élő személy jár hozzájuk, még kere-
kesszékkel közlekedők is - emiatt rámpát is kiépítettek a pályához. Többször
mondták neki, hogy más helyeken nem szokták felengedni őket a pályára.
Náluk ilyen nincs. Ugyanis tudják, hogy milyen nagy segítséget jelent a kor-
csolya az egyensúly fejlesztésében. De ha csak egy szabad kikapcsolódási
formáról beszélünk, akkor is elérhetővé kell tenni mindenki számára.

A korcsolyaszezon a februári hónap végén lezárult, de ígéretet kapott az
MVGYOSZ, hogy a következő szezonban is kapnak a látássérültek lehető-
séget.
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Maradva a víznél, de most alámerülve, térítésmentes búvárkodás és
élménymerülés is várja a látássérült személyeket az Aquaword Resort
Budapestben, illetve vidéken Szemerén, a Perlik Expert Kúria és
Vendégházak helyszínén (Borsod-Abaúj-Zemplén megye északi részén,
3525 Szemere, Ady Endre u. 4.) partnerünk, a Scubafriends cég jóvoltából.
Az élménymerülésekhez úszástudás nem szükséges. Az alsó korhatár 10
éves kor. A programokra jelentkezni szintén a szervezes@mvgyosz.hu mail
címen szükséges.

Az MVGYOSZ munkatársai aktív pihenést kívánnak mindenkinek!

25 látássérült kapott hangoskönyv olvasót

Az MVGYOSZ Sipeki
termében vehették át
az ingyenes MP3 leját-
szó pályázat nyertesei
új hangoskönyv hallga-
tó eszközeiket február
26-án, kedden. 

Az ünnepélyes
átadón jelen voltak a
készülékek nyertesei,
illetve hozzátartozóik.
Az eszközről, annak
használatáról, a speciális tervezési szempontokról részletes, szóbeli tájé-
koztatást adott a szövetség szakmai vezetője. A termék a hamarosan beve-
zetésre kerülő USB adathordozón történő hangoskönyv kölcsönzést támo-
gatja. Alkalmazásával praktikusabbá válik a digitalizált hangoskönyvek köl-
csönzése, hallgatása azok számára, akik életkorukból kifolyólag, vagy egyéb
okok miatt már nem vállalják az okostelefonok használatának megtanulását
és ezzel az online hangoskönyv kölcsönzést. A hordozható lejátszók vásár-
lásához a Zuglói Önkormányzat 400.000 Ft támogatással járult hozzá. Az
eseményen a támogató képviseletében tiszteletét tette Hevér László György,
a Zuglói Önkormányzat Szociális bizottságának elnöke, valamint Horváth
Zsolt alpolgármester is.

Angyal Gábor szakmai vezető


