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Rendezvényeink
Mindenki nyert a Centenáriumi kvízen

2019. április 10-én, szerda délután összegyűltek az MVGYOSZ székházá-
nak Hermina termében a Centenáriumi kvíz játékosai: 10 hetes, kitartó kvíz-
játék után végre eljött az eredményhirdetés ideje.  Az esemény előtt Ézsiás
László, Aranyharang-díjas költő az MVGYOSZ Tavasz c. versét szavalta el a
költészet napja alkalmá-
ból, melyet Pozsonyi
Teréz író és költő látássé-
rült személyekkel közö-
sen állított össze. Az
alkotás megszületése a
következő személyek
együttesének köszönhe-
tő: Buday Mária, Ézsiás
László, Helle Maximilian,
Kardon Annamária,
Kaskötő Lilla, Németh
Tamás, Németh Tamásné
Berta Edina, Pintérné
Nagy Erzsébet, Pozsonyi Teréz, Puskás Anett, dr. Rácz J. Zoltán és Stolmár
Barbara. A szavalatot két meglepetés vers is követte Juhász Gyulától.

A rendezvényt Puskás Anett, a Szövetség kulturális referense vezette, ő
tartotta a jelentkezőkkel a kapcsolatot a játék 10 hetén át, így a kvíz végére
mindannyiukat név szerint ismerte. Anett javaslatára, aki szerette volna vala-
hogyan díjazni a versenyzők kitartását, minden, a kvízjátékban résztvevőt
megjutalmaztak egy Magyarország története könyvvel.

A kérdések nem voltak egyszerűek, a legtöbbször sok utánajárást, utána-
olvasást és kutakodást igényelt a helyes válasz kiderítése, de természetesen
sosem volt lehetetlen küldetés megkeresni, hiszen a válasz mindig fellelhető
volt valahol az interneten is. A legnagyobb meglepetés, hogy több játékos,
név szerint Babics Zsuzsanna, Hencz András, Móczár Ferencné, Szabó
István, Szabó Istvánné, Szilágyi Alex, T. Nagy Anna és Terhes Aranka is 90
pont felett teljesített, ami igazán kiváló eredmény tekintve a feladatok nehéz-
ségét. Szerettük volna értékelni az ő lelkesedésüket is, így mindannyiukat
5000 forintos ajándékutalvánnyal ajándékoztuk meg.
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Két második helyezett is lett, Nagy Zsuzsanna és Reiderné Horváth
Izabella. Mindketten 97,5 pontot értek el, ők 10.000 forintot érő vásárlási utal-
ványt kaptak. Az abszolút győztes Gergye Imre 99 ponttal. Az ő jutalma
100.000 forint értékű utalvány. Az eredményeket dr. Nagyné Berke Mónika
és dr. Nagy Sándor, a szövetség elnöke hirdette ki, majd a díjakat Puskás
Anettel közösen adták át a nyerteseknek. Gratulálunk minden résztvevőnek!

A díjazottak az 5000 és 10.000 forintos utalványokat az MVGYOSZ segé-
deszköz boltjában vásárolhatják le az általuk szabadon választott termékek-
re, a fődíj nyertese pedig egy elektronikai áruházban költheti el nyereményét.

Ádám Judit

A Lions egészségnapján járt az MVGYOSZ

2019. április 27-én, szombaton a Lions Clubok Magyarországi Szövetsége
által szervezett prevenciós napon vett részt az MVGYOSZ. A rendezvény
célja az volt, hogy felhívják a figyelmet olyan betegségekre, melyek meg-
előzhetők vagy időben észlelhetők és kezelhetők különféle szűrésekkel, vizs-
gálatokkal, tudatos étrenddel. A program összeállításában a Lions és az
MVGYOSZ mellett részt vett a Magyar Vöröskereszt, az Országos Vérellátó
Szolgálat, a Cukorbetegek Egyesületeinek Országos Szövetsége és a
Budapesti Orvostanhallgatók Egyesülete.

Az egészségfesztiválon
rengeteg program és játé-
kos feladat közül válogat-
hattak az érdeklődők, lehe-
tett többek között vércukrot
mérni, cukormentes süte-
ményeket kóstolni, vért
adni, kerekesszékkel
ügyeskedni, újraélesztést
tanulni, a kicsiknek a Teddy
Maci Kórházban plüssmed-
véket „gyógyítani”, miköz-
ben kellemes zenék szóltak
élőben - Jánoki Márió, a
híres látássérült zongorista
is fellépett.

A képen Németh Orsolya, az MVGYOSZ 
munkatársa magyaráz a standnál álló 

a gyerekeknek a Braille írásról
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Az MVGYOSZ standjánál a látogatók különféle Braille-írásos játékokat,
látástesztet próbálhattak ki, illetve megismerkedhettek a segédeszközbolt
kínálatának néhány hasznos darabjával, mint a beszélő vérnyomásmérő
vagy konyhai mérleg. Mivel a rendezvény egybeesett a Vakvezető kutyák
világnapjával, Póker, a szövetség egyik kutyája is velünk tartott.  Kár tagad-
ni, hogy az összes hasznos program népszerűsége eltörpült Póker sikere
mellett, különösen a gyerekek körében. Gazdája, Tóth Miklósné Edit min-
denkinek elmesélte az alapvető tudnivalókat a vakvezető kutyákról, a kiseb-
bek is nagyon gyorsan megértették, hogy mikor szabad simogatni és mikor
nem a segítőkutyát.

Az MVGYOSZ fontosnak tartja kiszűrni az olyan szembetegségeket,
melyeket időben felismerve elkerülhető a látásvesztés, így együttműködött a
Fény Alapítvánnyal, akik szemnyomás mérést és zöld hályog (glaukóma)
szűrést kínáltak a résztvevőknek. Ez volt egyébként az egyik legkedveltebb
stand, sokan szerették volna megtudni, hogy kell-e tartaniuk valamilyen
szembetegségtől a későbbiekben.

Ádám Judit

Vakvezető kutyák világnapja - április 27.

2019. április 27-én megvalósult az eddigi legnagyobb hazai jótékonysági
séta a vakvezető kutyákért, melyen közel ezren fogtak össze a Dorko Loyalty
is Royalty kezdeményezésének keretében. Rengeteg gazdi, kutya és támo-
gató gyűlt össze a Városligeti-tó mellett. Az esemény mellé csatlakozott a
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Tihanyi félmaraton is, ezáltal idénre már több millió forinttal támogathatták a
Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetségének Vakvezetőkutya-
kiképző Központját.

A Loyalty is Royalty kampány keretében a Dorko már 4. éve támogatja az
MVGYOSZ munkáját azzal a célkitűzéssel, hogy minden magyarországi
látássérült ember mellé - aki igényel - kerülhessen segítőkutya.

Schiff Mónika, az MVGYOSZ Vakvezetőkutya-kiképző Központ vezetője
köszönetét fejezte ki minden támogatónak, kiképzőnek és kölyöknevelőnek,
a Dorko csapatának pedig az iskolában elültetett első Dorko „kutyafáját” jel-
képező oklevéllel köszönte meg az évek óta tartó támogatást.

A közönséget ámulatba ejtő fegyelmezettséggel szerepeltek a kutyák a
kiképző bemutatón, ezt követően pedig a tó körüli közösségi sétával hívták
fel a résztvevők a figyelmet a téma fontosságára. Együtt sétált 25 látássérült
és vakvezető kutyája a nagyközönséggel, hogy ők is felhívják a figyelmet a
vakvezető kutyák csodálatos segítségére, a kiképzők és kölyöknevelők áldo-
zatos munkájára és a támogatók nemes adományaira.

Dr. Nagy Sándor, az MVGYOSZ elnöke mellett számos ismert zenész és
sportoló csatlakozott a kampányhoz az elmúlt évek során, akik közül sokan
szombaton is kilátogattak, és egy rövid interjú keretében megosztották sze-
mélyes élményeiket a közönséggel. Kropkó Péter, Kóger Dániel, Sziklai
Meklód Mátyás, Fenyvesi Zoltán, Cserpes Laura, Biga, Kollányi Zsuzsi, Járai
Márk és a Halott Pénz zenekar tagjai, Petrányi Lajos Ostya, a Valmar duo,
Szvoboda Bence és Kocsis Korinna is résztvevői voltak a különleges jóté-
konysági programnak.

A séta teljes nyereségével a Dorko a Magyar Vakok és Gyengénlátók
Országos Szövetségét támogatta.

Schiff Mónika központvezető
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Fontos döntések születtek az elnökségi ülésen
2019. április 16-án ismét összegyűlt az MVGYOSZ elnöksége, hogy meg-

vitassa a szövetséget érintő aktuális ügyeket, teendőket. Legutóbb március-
ban üléseztek, ezalatt az egy hónap alatt rengeteg megbeszélnivaló gyűlt
össze.

Elsőként az elnökség egyöntetűen elfogadta a beszámolót az elnök, a gaz-
dasági vezető és a szakmai vezető munkájáról, melyet előre megkaptak e-
mailben, így az ülés kezdetére mindenkinek lehetősége volt átolvasni azt.
Ezután az elnök, dr. Nagy Sándor átadta a szót dr. Nyusti Szilviának, a Vakok
Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány elnökének. Az alapítvány
kezdeményezte az alapító okirat módosítását, illetve az alaptőke egy részé-
nek támogatásként való kiosztását. Ennek oka, hogy 2001 óta folyamatosan
csökken az alapítvány által lakástámogatásra kiosztható összeg, mivel az
eredeti alapító okirat szerint megőrzendő alaptőke, azaz a 28 millió Ft éves
hozama egyre csökken. Ebben az évben pályázatot sem lenne értelme hir-
detniük, mivel összesen néhány százezer forintot tudnának adni, ráadásul ezt
az alapító okirat szerint mindenképpen 10 különböző pályázó között kell szét-
osztani. Az alapítvány azt szerette volna elérni, hogy az eddig feltörhetetlen
alaptőke/alapítói vagyon forrása lehessen a kiosztható pénzeknek, hogy a
támogatandók kötelező 10 fős kerete csökkenjen, illetve hogy az éves gyako-
riságú pályáztatás helyett kétéves ciklusra térhessenek át, amennyiben az
anyagi helyzet csak ezt tenné lehetővé. Az elnökség minden kérést megsza-
vazott, így a továbbiakban hatékonyabban működhet majd az alapítvány.

Ezután Szűcs Zsuzsanna, a Felügyelő bizottság elnöke ismertette a bizott-
ság állásfoglalását a közhasznúsági jelentéssel kapcsolatban. Mind a szak-
mai beszámolóról, mind a számviteli beszámolóról konszenzus alakult ki, így
döntött a testület arról, hogy azok a küldöttgyűlés elé kerülhetnek elfogadás-
ra. Második körben tárgyalták az alapszabály módosítását is. A tervezetből
kikerült a természetes személyek tagságával kapcsolatos rendelkezések
megváltoztatása. A testület döntött a küldöttgyűlés összehívásáról, ennek
időpontja 2019. május 17. lett.

Dr. Nagyné Berke Mónika beszámolt a Távszem projekt alakulásáról,
hiszen rengeteg minden történt az utolsó, márciusi ülés óta. Az új kollégákat
az operátori munkakörre 3 napon át interjúztatták, különféle interaktív fel-
adatok elé állították. Végül 13 operátort, két ügyfélszolgálatost és 22 mentort

Házunk tájáról
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vettek fel, így összesen 37 új munkavállalóval bővült a szövetség humáne-
rőforrása. Egészen június végéig érzékenyítő tréningeken és oktatáson vesz-
nek részt, hogy a Távszem indulására biztosan képesek legyenek 100%-
osan ellátni a feladataikat. A projekten dolgozó MVGYOSZ kollégák az elmúlt
időszakban több interjút is adtak, szerepeltek a Civil Rádióban, Hobby
Rádióban és a Kossuth Rádióban is.

Végezetül a szakmai vezető kérte az elnökséget, hogy emelje fel a mun-
kabérét. A testület ennek helyt adott.

Ádám Judit

Elnöki beszámoló a 2019. március 11. és április 14.
között végzett munkáról

Munkatársaimmal megvitattuk az Országos Fogyatékosságügyi Program
EMMI által elkészített középtávú intézkedési tervét. A Szociális Ügyekért és
Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság által szervezett egyezteté-
sen az MVGYOSZ álláspontját Németh Orsolya képviselte.

Az egyik tagegyesület elnökének kérésére egyeztettem a Vakvezetőkutya-
kiképző Központ vezetőjével egy elhízott kutya utógondozásáról.

A Nemzeti Programbizottság a Jó látásért tagjaként frissítettem a szemé-
szek számára készített címlistát az elérhető és működő rehabilitációs intéz-
ményekről/alapítványokról, amelybe kérésemre besorolták az MVGYOSZ-t
is. Címszavakban felsoroltam a tevékenységi kört/elérhető szolgáltatásokat.
Ez megjelenik a Szemészet újságban.

Együttműködési megállapodást írtam alá az Intervet Hungária Kft.-vel. A
cég vakcinákkal és gyógyszeres nyakörvekkel segíti a védekezést a fertőző
megbetegedések és a kullancsok ellen.

Az EMMI megkeresésére válaszolva állást foglaltam abban, hogy az
Intézményi Férőhely Kiváltást Koordináló Országos Testület működésének
során melyek azok a feladatok, amelyek vállalhatók költségvetési támogatás
hiányában is.

Döntöttem arról, hogy az MVGYOSZ részt vegyen május 8. és 10. között
a Sight City kiállításon Frankfurtban. A szövetséget Angyal Gábor szakmai
vezető és Ollé Attila nemzetközi referens fogja képviselni.

A Vakok Iskolája igazgatója keresett meg azzal, hogy tartsunk kutyás
bemutatót az intézményben. A VKK vezetője május 22-re szervezte meg a
vakvezető kutyák munkájának ismertetését.
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A Lions Clubok Magyarországi Szövetsége kérésére részt veszünk az ápri-
lis 27-re szervezett egészség napon. Ennek módját és formáját egyeztettem
a munkatársakkal, Németh Orsolya vállalta a program lebonyolítását.

A FESZT-ben végzett munkám során véleményeztem az érdekvédelmi
tanácsadás projekt költségvetési tervezetét.

Levélben érdeklődtünk Kósa Ádámtól arról, hogy hol tart a Fot. felülvizs-
gálatának programja? A SINOSZ kezdeményezése alapján közösen kialakí-
tott álláspont szerint ragaszkodni kell ahhoz, hogy a Fot. felülvizsgálatára az
OFT keretében, vagy közvetlenül az EMMI illetékes államtitkárságával
együttműködve kerüljön sor. Ennek ellenére - tudomásunk szerint - a Fot.
felülvizsgálata jelenleg semmilyen formában, illetve fórumon nem folytatódik.

Levelet írtunk a Központi Statisztikai Hivatal elnökének. A vonatkozó törvény
szerint a KSH az internetes önkitöltés céljából mindenki számára egyenlő
eséllyel hozzáférhető informatikai rendszert működtet. Tapasztalataink szerint
a korábbi években az internetes kitöltési lehetőséget biztosító felület nem volt
akadálymentesen hozzáférhető a látássérültek számára. Ezért fontosnak tart-
juk, hogy a 2021. évi népszámlálás kapcsán már az előkészítés során kapjon
kiemelt figyelmet az internetes önkitöltési lehetőséget biztosító felület látás-
sérült felhasználók részére történő akadálymentes kialakítása. E munkához
felajánlottuk szakmai segítségünket, tapasztalatainkat.

Szabályoztam és utasításba adtam az MVGYOSZ hírlevele elkészítésének
rendjét, a felelős munkatársak feladatait, továbbá kértem az MVGYOSZ hon-
lapjának korrekcióit.

A Fidesz – Magyar Polgári Szövetség Országgyűlési és Európai
Parlamenti Képviselőcsoportja meghívására részt vettem a Parlamenti
Szalon rendezvényén, ahol bemutatták a FIDESZ európai parlamenti válasz-
tás programját. A rendezvényen találkoztam Kósa Ádám EU parlamenti kép-
viselővel, akivel ismertettem a látássérült embereket érintő és megoldásra
váró problémákat.

Az állami fenntartásban lévő, potenciálisan a kiváltásban érintett intézmé-
nyek munkatársai és ellátottainak bevonásával szükségletfelmérések készül-
nek. A szükségletfelmérések kapcsán megfogalmazott tapasztalatokat az
EMMI fontosnak tartja megtárgyalni az érdekvédelmi szervezetekkel. Az
egyeztetésen Gulyásné dr. Bölkény Ágota képviselte a szövetséget.

Együttműködési megállapodást írtunk alá a Fogyatékos Személyek
Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.-vel. A két szervezet stratégiai
partnerként tekint egymásra. A megállapodás rögzíti az együttműködés terü-
leteit.
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Véglegesítettem az MVGYOSZ Vakvezető kutya egészségügyi alapjának
igénybevételi feltételeiről készült szabályzatot.

A FESZT-en belül végzett munkám során javaslatot tettem a Digitális Jólét
Alapcsomag makrotervezéséhez. A DJA egy középtávú, digitális hozzáférést
és kompetenciabővítést célzó kormányzati kezdeményezés, amelynek kere-
tében bevezetnek egy rászoruló csoportok által kedvezményesen igénybe
vehető szolgáltatáscsomagot.

Megküldtem Fülöp Attila Szociális Ügyekért és Társadalmi
Felzárkóztatásért felelős államtitkár úrnak a szövetség székházának felújítá-
sát tartalmazó ütemtervet és költségtervet, továbbá a 2020. évi címzett költ-
ségvetési támogatás költségigényét és annak megindokolását.

Dr. Nagy Sándor elnök

A szakmai vezető beszámolója a 2019. március 13. 
és április 15. között végzett munkáról

Szolgáltató központ

Hangoskönyv kölcsönzés

A tevékenység folytatásának feltételeit fejlesztjük. Az mvgyosz.hu-n fellel-
hető hangoskönyv katalógus új, könnyen kereshető formátumának elkészí-
tése folyamatban van.

Több panasz érkezett, hogy a Magyar Posta Zrt. nem szállítja házhoz a
hangoskönyv küldeményeket. Ennek oka a posta vonatkozó szabályzatának
változása. Az új szabályokat a posta még ez év elején megküldte az
MVGYOSZ részére. A hangoskönyv szállító dobozok a mai napig ugyan-
azok, amelyekben még az orsós szalagon, majd a hangkazettákon tárolt
hangfelvételeket postázta az MVGYOSZ a kölcsönzőknek. A doboz paramé-
terei alapján olyan levél küldeménynek minősül, ami nem fér el a levélszek-
rényben, ezért a postás nem viszi ki házhoz, a címzett csak egy értesítést
kap arról, hogy fáradjon be a küldeményért a megadott postahivatalba. A
helyzet rendezése háromféleképpen lehetséges: Érdekvédelmi tevékenység
keretében, kérve a postát, hogy tegyen kivételt a hangoskönyv küldemé-
nyekre vonatkozóan és szállítsa házhoz azokat, vagy az egyidejűleg kölcsö-
nözhető CD-k számának drasztikus csökkentésével (jelenleg egyszerre 9
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könyvet lehet kölcsönözni) és új, többször felhasználható küldeményszállító
eszközök beszerzésével, vagy a CD állomány kölcsönözhetőségének kive-
zetésével, ezzel párhuzamosan a pendrive-on történő kölcsönzés bevezeté-
sével. Utóbbi esetben szükséges a végfelhasználói eszközökhöz történő
hozzáférés biztosítása.

Braille-könyv kölcsönzés
A Braille-könyvek kölcsönzése zökkenőmentesen zajlott annak ellenére,

hogy a Braille-könyvtáros hosszabb ideig nem dolgozott. Ez igazolja a
Szolgáltató központ létrehozásának indokoltságát a tekintetben, hogy adott
esetben a részleg munkatársai helyettesíteni tudják egymást.

Segédeszköz értékesítés
A mindennapi életvitelt segítő eszközök értékesítése a beszámolási idő-

szakban kiemelkedően teljesített. A pénztári készpénz bevétel átlagosan
kétszerese volt a megszokottnak. Egy saját fejlesztésként újnak mondható,
bár más formában már ismert eszköz fejlesztésén dolgozik az MVGYOSZ,
mely a versenytársainál jóval olcsóbban lesz megvásárolható a segédesz-
közboltban.

Vakvezető kutya használatának biztosítása
Az átadó tanfolyamokon használt úgynevezett „átadó” szobák szimulációs

szobává alakítása a végéhez közeledik. Már csak a szaniterek, csapok és
radiátorok felszerelése és üzembe helyezése van vissza. Reményeink sze-
rint a tárgyi eszközök (hűtőszekrények, mikrohullámú sütők, új ágyak, székek
és asztalok stb.) beszerzése is rövid időn belül megtörténhet, egy adomá-
nyozó szervezet támogatásával.

Egy, a társadalmi felelősségvállalásban élenjáró cég adományából új
fűnyíró traktort és más kertészeti gépeket sikerült vásárolni, melyek meg-
könnyítik, felgyorsítják a VKK parkosított területének gondozását.

Az Utógondozási program keretében elkezdődött a Gazda akadémia,
amelynek első alkalma lezajlott, ahol a behívásról (és sok más, a kutya visel-
kedésével kapcsolatos dologról) volt szó.

Kéthetente Kölyök klubot tartanak munkatársaink, az önkéntes kölyökne-
velők szakmai tudásának fejlesztése és a kölyökkutyák minél jobb minősé-
gű, a kiképzésre történő felkészítése céljából.

A társadalmi szemléletformálás tevékenység megkezdődött, melynek kere-
tében a VÁI ERC is ellátogatott a csepeli telephelyre.
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Egyik – angolul felsőfokon beszélő – vakvezető kutya kiképzőnk Tallinnban
járt, az EGDF (Európai Vakvezetőkutyás Szövetség) konferenciáján. A kon-
ferencia témája: A vakvezető kutyákra vonatkozó európai szabvány kialakí-
tása. A szakmai munkában az MVGYOSZ alkalmas és képes befolyást gya-
korolni az ügyben, hogy a leendő szabvány garantálja a minőségi vakvezető
kutya képzést Európai viszonylatban.

Adaptáló csoport

A csoport a székházon belül új helyre költözött. Új helye a büfé melletti két
egymásba nyíló helyiség, ahol előzőleg a segédeszközbolt volt megtalálható.

Itt említem meg azt, hogy a Nemzeti konzultáció legutóbbi levelének
Braille-nyomtatású változatát nem az MVGYOSZ készítette. Annak rövidírá-
sos változata miatt (az MVGYOSZ, mivel a címzetteket nem ismeri, azonban
hozzánk futottak be panaszok), mivel a médiában tavaly széleskörűen publi-
kálta a kormány azt, hogy az MVGYOSZ-szel kötött együttműködési megál-
lapodást a tevékenység elvégzésére. A megrendelés hiányát nem igazán ért-
jük, mivel a levelek megrendelőjét kiemelten megkülönböztetett bánásmód
alkalmazásával szolgáltuk ki, a legrövidebb határidőn belül (Egyes esetek-
ben a megrendelés napját követő napon át tudtuk adni a Braille-nyomtatású
anyagokat.)

Egyebek

Egy új, fizikai nyomógombokkal készített, teljes körű beszédtámogatással
rendelkező mobiltelefon mintadarabját kértük és kaptuk tesztelésre. A telefon
kezelési módja szempontjából felfogható a „Nokiák utódjaként” is, annak
ellenére, hogy az azon futó operációs rendszer zárt és a felhasználó nem
telepíthet rá alkalmazásokat. Egy másik gyártó által fejlesztett nyomógombos
beszélő telefon mintadarabját is várjuk. Mindkét gyártóval tárgyalni fogunk
Frankfurtban, a Sight City kiállításon, ahova május második hetében utazunk
a nemzetközi referenssel. (Összesen 6 előre lekötött tárgyalási időpontunk
van 6 termékforgalmazóval.)

Elkészült a 2018-as év szakmai tevékenységét bemutató éves beszámoló
tervezete. A statisztikai adatok begyűjtése a megszokottnál hosszabb időt
vett igénybe, de a tapasztalatok alapján a beszámoló készítésére vonatko-
zóan új rendszert alakítottunk ki.

Angyal Gábor szakmai vezető
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Munkába álltak a Távszem operátorok 
és mentorok

Bár a Távszem szolgáltatás csak három hónap múlva indul, a projekt üte-
mezésének megfelelően április 1-jén munkába álltak az operátorok és az
ügyfélszolgálati munkatársak. Az első nap délelőttjén az MVGYOSZ székhá-
zával és új munkahelyükkel ismerkedtek meg, délután pedig részt vettek egy
munkaértekezleten, ahol valamennyi MVGYOSZ munkatárssal találkoztak
és némi betekintést kaptak a szervezet felépítésébe, működésébe.

A következő három hónapban mindannyian részt vesznek a 24 + 280 órás
operátori képzésen, hogy maximális felkészültséggel kezdhessék meg a
távoli segítségnyújtást július elején. A képzés már ezen a héten megkezdő-
dött. Elsőként egy érzékenyítő és csapatépítő tréninget szervezett számuk-
ra a projekt szakmai vezetése. A tréning célja nem csupán a látássérült
emberekkel kapcsolatos ismereteik, tapasztalataik és vélekedéseik feltárá-
sa, alapvető információk átadása és a negatív sztereotípiák lebontása,
hanem az is, hogy a 15 résztvevőből csoport, a későbbiekben pedig igazi
összetartó csapat váljon. Szintén a vaksággal kapcsolatos ismeret- és
tapasztalatszerzés céljából a csoport a héten a Láthatatlan Kiállításra is
ellátogatott.

Az operátorok és az ügyfélszolgálati munkatársak mellett 22 mentor is
megkezdi a munkát az MVGYOSZ megyei tagegyesületeinél áprilistól. Ők
fogják segíteni a látássérülteket az okostelefonok és a Távszem alkalmazás
használatának megtanulásában. Kezdésként április 2-án részt vettek az
első szakmai megbeszélésen, ahol a munkájuk megkezdéséhez szükséges
adminisztráció elvégzése és az operátorokkal való megismerkedés mellett
a hamarosan induló mentorképzéssel kapcsolatos információkat is meg-
kapták.

A mentorok a következő 9 hónapban elsősorban azokat a vak és gyen-
génlátó egyesületi tagokat oktatják és informálják majd, akik a Távszem
projekt keretében jutnak okostelefonhoz, de bárki más is fordulhat hozzá-
juk az okoseszközökkel vagy a Távszem alkalmazással kapcsolatos kér-
désekkel.

Összesen 37 új munkatárssal gyarapodott az MVGYOSZ és a Távszem
projekt csapata, akikkel hamarosan Önök is kapcsolatba kerülhetnek.
Tervezzük, hogy a közeljövőben személyesen is bemutatjuk őket.

Németh Orsolya
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Zajlik az iPhone-ok pályáztatása, 
elindult a mentorok és operátorok képzése – 

eseménydús volt az április a Távszemben

2019. április 1-je fontos mérföldkő a Távszem projekt folyamatában: ezen
a napon álltak munkába a Távszem szolgáltatást biztosító operátorok és az
okostelefonok használatát támogató mentorok, akik munkájuk megkezdése
előtt a szükséges kompetenciákat több modulos képzések során sajátítják el.

Az MVGYOSZ székházában már egy hónapja összefuthat bárki a leendő
„Távszemekkel”, vagyis azokkal az operátori munkakörben alkalmazott mun-
katársakkal, akik július elejétől távoli segítséget nyújtanak majd a Távszem
alkalmazásba regisztráló felhasználóknak. Rendkívül sokszínű, a látássérült
emberek mindennapjai iránt nyitott és érdeklődő emberek jelentkeztek a
programba, akik közül a legjobbakat választotta ki a projekt menedzsmentje.
A minden szempontból sokféle emberekből az elmúlt hónapban igazi kis csa-
pat kovácsolódott össze, akik nemcsak a képzési napokon töltik együtt az
időt, hanem az MVGYOSZ egyéb tevékenységeinek megvalósításához is
örömmel adják idejüket és energiájukat, így többek között önkéntesként
segítették a Vakvezető kutyák világnapja tiszteletére rendezett jótékonysági
séta lebonyolítását és a Lions egészségnapon az MVGYOSZ standjának
működtetését is.

Az új munkatársak az első hetekben részletesen megismerték az
MVGYOSZ látássérülteknek nyújtott szolgáltatásait, ellátogattak a csepeli
Vakvezetőkutya-kiképző Központba, a Láthatatlan Kiállításra és a
Vakrepülés Színtársulat előadására is. A leendő operátorok az MVGYOSZ
munkatársai részére szervezett munkaértekezleten és az Egyesületi Elnökök
Tanácsának április 10-i ülésén is bemutatkoztak.

Az operátor képzés része volt egy négynapos érzékenyítő tréning, ami a
mindennapok tapasztalatain túlmutató elmélyülést biztosított a résztvevők-
nek a vak és gyengénlátó emberek mindennapjaiban, élethelyzeteiben,
miközben támogatta őket nemcsak a tudatosabb segítővé válásban, hanem
a közösséggé formálódásban is. A tréningben éppúgy helyet kaptak a játé-
kos és kreatív, páros és csoportos feladatok, mint a mély és őszinte beszél-
getések. A hónapot az operátorképzés jogi és etikai moduljának képzési nap-
jai zárták, melyek során a leendő operátorok tisztába jöhettek munkájuk jogi
kereteivel, elsősorban a személyiségi, jogi és adatvédelmi, valamint a kap-
csolódó etikai kérdésekre fókuszálva. Ebben a modulban két tapasztalt és
elismert látássérült jogász, Gulyásné dr. Bölkény Ágota és dr. Ozváry-Lukács
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Ádám osztotta meg tudását és tapasztalatait a résztvevőkkel. Az operátor-
képzés májusban kommunikációs, illetve konfliktus- és stresszkezelési
modulokkal folytatódik.

Eközben a tagegyesületek sem tétlenkedtek. A Távszem projekt szakmai
vezetőjének iránymutatásai alapján mostanra az egyesületek többsége meg-
hirdette az általuk kiosztható iPhone 7 készülékekhez való hozzájutás felté-
teleit, amiről az online információs csatornák mellett hírleveleikben, klubren-
dezvényeiken és közgyűléseiken tájékoztatják a tagságot. Kérünk mindenkit,
hogy a készülékhez jutás folyamatáról saját egyesületénél érdeklődjön, mivel
az iPhone-ok kiosztásának feltételei és szempontjai egyesületenként eltérő-
ek! A 800 darab iPhone augusztus 31-ig gazdára talál.

A tagegyesületeknél álltak munkába a Távszem mentorok, akiknek felada-
ta az okostelefon-használat oktatása és a Távszem szolgáltatáshoz történő
kapcsolódás segítése lesz. A mentorok egy érzékenyítő-tudatosító tréningen
való részvétellel kezdték meg a képzést, aminek során a mentori kompeten-
ciák megismerésén és fejlesztésén túl belőlük is formálódni kezdett egy, az
egész országot lefedő szakmai és emberi közösség. A képzés május és júni-
us folyamán kommunikációs, pedagógiai, kompetencia-mérési, informatikai
és adminisztrációs modulokkal folytatódik.

Már elérhető a tavszem.hu weboldal, melyen bárki hasznos információk-
hoz juthat a Távszem szolgáltatás igénybevételének módjával, feltételeivel
kapcsolatban. Kérjük, továbbra is kövessék figyelemmel az MVGYOSZ és a
tagegyesületek elektronikus hírleveleit, melyekben szintén folyamatosan hírt
adunk a projekt előrehaladásáról. Csatlakozzanak a Távszem Facebook
oldalának követőihez is, ahol a legfrissebb híreket és aktuális tartalmakat
osztjuk meg a projekt történéseiről.

Németh Orsolya

Az MVGYOSZ és az FSZK együttműködése

Együttműködési megállapodást kötött a Magyar Vakok és Gyengénlátók
Országos Szövetsége (MVGYOSZ) és a Fogyatékos Személyek
Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. (FSZK) 2019. április 10-én,
az MVGYOSZ székhelyét adó, szecessziós stílusú Sipeki villában. A doku-
mentumot a 2018-ban 100 éves fennállását ünneplő MVGYOSZ elnöke, dr.
Nagy Sándor és az FSZK ügyvezetője, Dr. Tóth Tibor írta alá.

Az együttműködési megállapodás célja, hogy szakmai tevékenységük
összehangolásával az MVGYOSZ és az FSZK elősegítse a fogyatékosság-
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ügyi szakterület fejlődé-
sét. Szakmai feladataik
megvalósításában a két
szervezet vezetése stra-
tégiai partnerekként
tekint egymásra és elkö-
telezettek az együttmű-
ködés hosszú távú, sike-
res megvalósításában,
ezért célul tűzték ki a
rendszeres vezetői és
szakértői szintű egyezte-
tést.

Dr. Nagy Sándor elnök

Egymás munkáját segítettük az Európai Bizottsággal

Ha látássérülteknek szánt szolgáltatások fejlesztéséről van szó, mindig a
legjobb út megkérdezni magukat a látássérülteket, hogy mire volna szüksé-
gük. Ezért is örülnek a szövetség munkatársai, amikor megkeresik őket
igényfelméréssel, szolgáltatások továbbfejlesztéséről szóló kutatásokkal
kapcsolatban.

Most épp Willen van Liendentől kapott egy telefont és levelet az
MVGYOSZ a látássérült emberek postai szolgáltatásokkal kapcsolatos igé-
nyeinek és tapasztalatainak felmérése céljából. A kutatást az Európai
Bizottság megbízásából a német WIK-Consult cég végzi, az eredményeket a
postai szolgáltatásokra vonatkozó EP Direktíva végrehajtását vizsgáló tanul-
mány értékelésénél, illetve az ennek hatására végzett esetleges módosítá-
soknál fogják igénybe venni. A felmérés konkrét tárgya a „postai szolgáltatá-
sokat igénybe vevők igényei” volt.

A munkatársak készséggel adtak tájékoztatást az itthoni helyzetről, a pos-
tai szolgáltatások hiányosságairól, megemlítve az e-kormányzás akadály-
mentes hozzáférhetőségének hiányát, illetve a postákon belüli akadálymen-
tesen hozzáférhető kiszolgálópult, valamint a csomagkiadó automaták aka-
dálymentesítésének szükségességét. A cégtől utólag levelet is kapott az
MVGYOSZ, melyben megköszönik a szövetség segítségét.

Ádám Judit

Dr. Tóth Tibor és Dr. Nagy Sándor 
aláírják a szerződést
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Turisztikai szemléletformáló 
és információs program Visegrádon

Munkatársaink 2019. május 7-én információnyújtó és érzékenyítő progra-
mot tartottak a Visegrád és Környéke Turisztikai és Marketing Egyesület
érdeklődő tagjai részére. A háromórás interaktív előadáson és szemléletfor-
máló rendezvényen szállodák, vendégházak, rendezvényszervező cégek és
egyéb turisztikai szolgáltatók vezetői és munkatársai vettek részt Visegrádról
és vonzáskörzetéből.

A rendezvény a „Láthatatlan akadályok” címet kapta, amivel azt kívántuk
kifejezni, hogy míg a mozgássérült emberek életét megnehezítő akadályok,
például a lépcsők és útpadkák jól láthatóak, addig a vak és gyengénlátó
emberek gyakran olyan területeken igényelnek apróbb változtatásokat vagy
plusz segítséget, amik a laikus ember számára nem egyértelműek, azaz lát-
hatatlanok. Evidencia
lehet például, hogy az
online információk segítik
a látássérült vendégeket
a programokkal és hely-
színekkel kapcsolatos
előzetes tájékozódásban,
ám ez az információ rög-
tön hozzáférhetetlenné
válik, ha egy rendezvény
programja például JPG
formátumban kerül fel a
szervező intézmény hon-
lapjára.

A program résztvevői egy rövid ismerkedés után cédulákra írhatták fel azo-
kat az információkat, amikkel már rendelkeznek a látássérült emberekkel
kapcsolatban, illetve ugyanígy tehették fel kérdéseiket is a témában. Az így
összegyűjtött tapasztalatok és kíváncsiságok mentén indult el a beszélgetés,
aminek fókuszában természetesen a turisztikai attrakciók és szolgáltatások
látássérültek számára történő akadálymentesítése állt.

Az interaktív program során nem csupán azt ismertettük, hogy kit tekintünk
látássérültnek és milyen akadálymentesítési megoldások segítik a vak és
gyengénlátó emberek tájékozódását, információszerzését és kommunikáció-
ját, hanem arról is beszéltünk, hogy általában milyen speciális igényei lehet-
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nek egy szállodában, étteremben, múzeumban, kulturális programon, séta-
hajón, városnézés vagy akár túrázás során a vak és gyengénlátó vendégek-
nek. Beszéltünk arról, hogy egy látássérült szállóvendégnek kifejezetten
kényelmetlen lehet egy mozgássérültek számára akadálymentes szoba, ahol
semmi nem ott van, ahol azt az ember általában keresi, és ugyanígy nem
praktikus az akadálymentes mosdóba való elirányításuk sem. Részletesen
kitértünk a honlapok, mobilalkalmazások és nyomtatott dokumentumok
egyenlő eséllyel hozzáférhető kialakítására, a fizikai környezet komfortosab-
bá tételére a látássérültek szempontjából, de szóba kerültek a vakvezető- és
egyéb segítőkutyák, az audionarráció és az audioguide rendszerek, a Braille-
írás felhasználásának lehetőségei és a látássérült munkavállalók alkalmazá-
sával járó kérdések is.

A legfontosabb üzenet, amit szinte minden helyzetre érvényes jó eszköz-
ként átadtunk, hogy minden esetben tegyék fel a látássérült vendégnek a
kérdést: „Van-e szüksége segítségre?”. Ő egész biztosan el fogja mondani,
hogy mire van igénye. Ennél jobb tanácsot aligha lehetne adni, figyelembe
véve azt az egyszerű tényt, hogy a látássérült emberek sem egyformák, sőt,
a vak és gyengénlátó emberek igényei akár homlokegyenest különbözhet-
nek egymástól.

Kiderült, hogy a résztvevők nagy kíváncsisággal, ugyanakkor igen változa-
tos tapasztalatokkal érkeztek. Az egyikük által képviselt szállodában már fél
éve foglalkoztatnak teljes munkaidőben egy vak masszőrt, egy másik hotel
pár éve otthont adott egy több mint száz fős nemzetközi siketvak találkozó-
nak, a Kis Palotajátékokat szervező házaspár pedig többször foglalkozott
már mozgássérült gyermekcsoportokkal. Ennél is fontosabbnak tartottuk
azonban, hogy a résztvevők valódi nyitottsággal és őszinte érdeklődéssel
beszélgettek velünk, emellett pedig pozitív szemlélettel, tenni akarással és
praktikusan gondolkodva kívánják minél teljesebbé tenni a jövőben hozzájuk
érkező látássérült vendégek élményét, legyen szó akár egy ebédről, kirán-
dulásról vagy éppen régi mesterségek bemutatásáról.

A program a „Turisztikai desztináció menedzsment fejlesztés Visegrádon
és környékén” című VEKOP projekt keretében valósult meg. Bízunk abban,
hogy ez az alkalom csak a kezdet volt, és hogy a visegrádi és környékbeli
turisztikai szolgáltatók a későbbiekben is bizalommal fordulnak az
MVGYOSZ-hez kérdéseikkel és együttműködési ötleteikkel. A most megva-
lósult program jó példa lehet más hasonló idegenforgalmi egyesületek szá-
mára is, mi örömmel állunk rendelkezésükre.

Németh Orsolya
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Egyeztetés a közszférabeli szervezetek honlapjainak 
és mobilalkalmazásainak akadálymentesítésével 

kapcsolatban

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium által kezdeményezett újabb
egyeztetésre 2019. április 30-án került sor, melyre a nagyobb érdekképvise-
leti szervezeteken kívül a Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség
kapott meghívást. A látássérültek képviseletében az egyeztetésen az
MVGYOSZ munkatársán kívül az Informatika a Látássérültekért Alapítvány
vezetője és egyik munkatársa is jelen volt. A minisztérium főosztályvezetője
arról tájékoztatott, hogy készülnek azok a jogszabály-tervezetek, amelyek a
közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadály-
mentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvény végrehajtását szolgálják. A kor-
mányrendelet tervezete főként az akadálymentesítési feladatok ellenőrzésé-
vel kapcsolatos, továbbá az ezzel összefüggő, az Európai Bizottság részére
történő jelentéstételre vonatkozó részletszabályokat tartalmazza, a készülő
miniszteri rendelettervezet pedig az akadálymentesítési nyilatkozat tartalmi
elemeit rögzíti. Készül továbbá egy kormányhatározat-tervezet is, amely az
ügynökség működéséhez szükséges anyagi források megteremtésének
elveit tartalmazza. A készülő rendeleteknek meg kell felelniük az Európai
Bizottság által az irányelvhez kiadott részletszabályoknak is. E tervezeteket
véleményezés céljából hamarosan az érdekképviseleti szervezetek részére
is megküldik.

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség képviselője elmondta,
hogy 2019. december 31-ig tart az ún. felkészülési időszak. Ennek során
azon szervezetek feltérképezése zajlik, melyeknek meg kell felelniük az
akadálymentesítésre vonatkozó követelményeknek. Már önmagában ez is
hatalmas feladat, hiszen mintegy 4500 szervezet honlapját kell feltérké-
pezni. 2020-tól már az akadálymentesítési követelmények betartásának
ellenőrzését kell végeznie az ügynökségnek. A tájékoztatókat követően
annak előrebocsátása mellett, hogy a rendelet tervezetek részletes véle-
ményezésére csupán azok pontos ismeretében lesz lehetőség, néhány
dologra már előzetesen felhívtuk a figyelmet. Szuhaj Mihály hiányolta, hogy
az EN 301 549 v2.1.2 nemzeti akadálymentességi szabvány, aminek a tör-
vény hatálya alá tartozó szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásai-
nak meg kell felelniük, magyar nyelven még mindig nem érhető el, holott
ennek pontos ismerete nélkül nehezen képzelhető el az annak való meg-
felelés.
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Sérelmezte továbbá, hogy a közszféra definíciója alá tartozó jogi szemé-
lyek és ezek honlapjainak listáját kérelmező MVGYOSZ levélre az ügynök-
ség elutasító választ adott arra hivatkozva, hogy ezekkel az információkkal
ők sem rendelkeznek. Javasolta, hogy a minisztérium illetékes főosztálya for-
duljon kérelemmel a közbeszerzési hatósághoz, és kérje el tőlük a törvény
hatálya alá tartozó cégek, intézmények és szervezetek listáját, azok ott nyil-
vántartott adataival együtt.

Gulyásné dr. Bölkény Ágota hangsúlyozta, hogy költségvetési forrás hiá-
nyára való hivatkozás ebben az esetben nem megengedhető, hiszen az
államnak – már a fogyatékos személyek jogairól szóló ENSZ egyezményhez
(CRPD) történt csatlakozás okán is – mindenképp elő kell teremtenie az
ehhez szükséges forrásokat. Ezen túlmenően a szabályozás szintjén is biz-
tosítani kell, hogy a törvény hatálya alá tartozó szervezetek minden körül-
mények között eleget tegyenek az akadálymentesítésre vonatkozó kötele-
zettségüknek.

A rendelettervezeteket az MVGYOSZ az Informatika a Látássérültekért
Alapítvánnyal egyeztetve részletesen véleményezi majd, melyről úgyszintén
tájékoztatást adunk ezen a fórumon.

Gulyásné dr. Bölkény Ágota, Szuhaj Mihály

Egyeztetés az Innovációs és Technológiai
Minisztériumban

A közlekedéspolitikáért felelős államtitkár a vasúti személyszállítást igény-
be vevő fogyatékkal élő, illetve csökkent mozgásképességű személyek joga-
ival foglalkozó munkacsoport létrehozását kezdeményezte. Ennek indoka,
hogy számos jelzés érkezett a minisztériumba azzal kapcsolatban, hogy az
utazás során gyakorlatilag nem érvényesülnek azok a jogok, amelyeket a
vasúti személyszállítást igénybe vevő utasok jogairól és kötelezettségeiről
rendelkező 1371/2007/ek rendelet a fogyatékos utasok számára rögzít. A
munkacsoport első ülésére 2019. április 17-én került sor az Innovációs és
Technológiai Minisztériumban, melyen a fogyatékosok nagyobb érdekképvi-
seleti szervezetei mellett a Közlekedéstudományi Intézet, valamint a MÁV-
Start, illetve a GYSEV képviselői vettek részt.

Jelen egyeztetés célja a fogyatékkal élő utasok utazás során tapasztalt
problémáinak feltérképezése volt. Ennek jegyében az MVGYOSZ jelen lévő
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képviselői ezúttal a pályaudvarokon, állomásokon történő segítségnyújtást
érintő, illetve a tájékoztatással, gyakran annak elmaradásával kapcsolatos
problémákra irányították a figyelmet.

Annak ellenére, hogy az uniós rendelet alapján valamennyi fogyatékos
utas – köztük a látássérültek - számára biztosítani kell a segítségnyújtást az
utazás során, a gyakorlat mégis az, hogy leginkább csak súlyosan mozgás-
korlátozott utasok kapnak segítséget, ők is többnyire kizárólag a vonatról tör-
ténő le- és felszállásban. Emiatt a jogsértő gyakorlat miatt korábban már a
vasúti igazgatási szerv is elmarasztalta a MÁV-Start Vasúti Személyszállító
Zrt.-t egy konkrét ügyben hozott határozatában.

Az egyeztetésen az MVGYOSZ – egyebek mellett - javasolta a MÁV utas-
jogi üzletszabályzatának kiegészítését a látássérült utasok részére történő
segítségnyújtás feltételeire, módjára vonatkozóan. A segítségnyújtás ebben
az esetben főként kísérést, a tájékozódásban történő segítséget jelent, amit
az azt igénylő részére mindaddig biztosítani kell, amíg a pályaudvar, állomás
területén tartózkodik. Ez áll összhangban az üzletszabályzat azon rendelke-
zésével is, mely szerint a Személyszállítási szerződés akkortól hatályos,
amikor az utas utazási céllal belép a pályaudvar, állomás területére, és akkor
szűnik meg, amikor az utazás végén azt elhagyja. Véleményünk szerint a
segítségnyújtás ezen formája esetében nem indokolt a 48 órával előbbi beje-
lentés követelménye. Fontos viszont, hogy a pályaudvaron, állomásokon
elérhetők legyenek olyan dolgozók, akiknek ez a tevékenység is a feladat-
körükbe tartozik, és akik megkapják a segítségnyújtáshoz szükséges felké-
szítést. Továbbá szabályzatban kellene rögzíteni, a látássérültek részére
pedig kommunikálni, hogy hol és milyen formában kérhetnek segítséget.
Javaslatként fogalmazódott meg a menet közbeni utastájékoztatás további
fejlesztésének igénye is, amelynek – egyebek mellett – részletesebbnek kell
lennie, kitérve például arra is, ha a vonat adott esetben nem menetrend sze-
rint, hanem csak forgalmi okokból kényszerül megállni, megelőzve ezzel az
esetleges téves leszállást.

Ígéretet kaptunk arra, hogy ez a munka a munkacsoportban folytatódik,
hiszen a mai alkalom is jól mutatta, hogy temérdek kérdés van, amit szüksé-
ges egyeztetni, megvitatni. Az érdekképviseleti szervezetek jelezték, hogy
együtt kívánnak működni a MÁV közelmúltban alakult akadálymentesítési
munkacsoportjával, és mindenképp szeretnék megismerni az akadálymente-
sítéssel kapcsolatos rövidtávú feladatokat tartalmazó végrehajtási tervet,
melynek létezéséről a mostani egyeztetésen szereztek tudomást.

Gulyásné dr. Bölkény Ágota
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A Gosense látássérültek tájékozódását segítő 
rendszereit teszteltük

2019. április 9-én a Városligetben teszteltük a francia Gosense cég által
kifejlesztett, vak és gyengénlátó emberek önálló közlekedését és tájékozó-
dását segítő eszközöket és mobiltelefonos alkalmazásokat. A Rango nevű
fehérbotra szerelhető, akadályokat jelző eszköz, a Wizigo nevű tájékozódást
segítő alkalmazás és a szintén a cég által kifejlesztett speciális fülhallgató
egyaránt felkeltette érdeklődésünket. A tesztelésben dr. Nagy Sándor elnök
és Németh Orsolya akadálymentesítési szakértő, valamint Veres Éva gyógy-
pedagógus, mozgástréner vett részt. A bemutatón jelen volt továbbá Erhart
Péter akadálymentesítési ügyekkel megbízott munkatárs és Ollé Attila nem-
zetközi referens is.

A Gosense négy éve alakult és kifejezetten a látássérült emberek önálló
tájékozódását és közlekedését megkönnyítő eszközök fejlesztését tűzték ki
célul. A kezdetektől szoros kapcsolatot alakítottak ki a Francia Vakok
Szövetségével, aminek eredményeként valóban a látássérült emberek igé-
nyeire reagáló eszközöket és rendszereket fejlesztenek. Ennek ékes bizo-
nyítéka a Rango nevű eszköz, melyet a látássérültek javaslatára úgy alakí-
tottak ki, hogy azt mindenki a saját fehérbotjára felszerelve használhassa. Ez
a szemlélet szemben áll azokkal a fejlesztésekkel, mikor a gyártók speciális
fehérbotot készítenek, melyek azonban gyakran nem felelnek meg a hasz-
nálhatóság minimális követelményeinek, nem is beszélve a vak felhasználók
egyéni igényeiről.

A Rango a fehérbottal közlekedő személy előtt található akadályokról
hangjelzéssel tájékoztat. A szenzorokat tartalmazó eszközt a fehérbot fogó-
jára lehet rögzíteni. A hangjelzést egy mobiltelefonos alkalmazás közvetíti
headseten keresztül a felhasználó fülébe, emellett a szoftvert a helymegha-
tározást szolgáló és a közeli tömegközlekedési járatokról tájékoztatást adó
funkciókkal is kiegészítették.

A Wizigo alkalmazás a tájékozódást, egyes célpontok megtalálását segíti,
emellett pedig közösségi navigációs rendszerként is működik, melyben a
látássérült felhasználók jelezhetik egymásnak, ha valamilyen változást,
veszélyt tapasztalnak az utcai közlekedésben, például egy útfelbontást. Az
alkalmazás mindenki számára ingyenes, iOS és Android operációs rendsze-
rekre elérhető. A rendszer kül- és beltérben egyaránt képes segíteni a tájé-
kozódást a GPS és a beacon technológia alkalmazásával. A Wizigo így
ugyanúgy alkalmas az utcai közlekedés segítésére, mint egy bevásárlóköz-
pont vagy múzeum akadálymentesítésére.
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A Gosense speciális fülhallgatót is fejlesztett és forgalmaz felhasználói
számára. A fülhallgató nem takarja el a felhasználó fülét, ezáltal az okostele-
fon által adott hangjelzések és szöveges információk hallgatása nem zavar-
ja a környezeti hangok, például a tájékozódást segítő utcai zajok vagy a jel-
zőlámpák hangjelzésének észlelését. A már megvásárolható vezetékes vál-
tozat után fejlesztés alatt áll a bluetoothos verzió, ami várhatóan júliusban
kerül forgalomba. A Gosense-szel való együttműködés első lépéseként a fül-
hallgatók forgalmazását tervezi az MVGYOSZ segédeszközboltjában.

A tesztelést a Városliget ZRT. innovációkért felelős munkatársai szervez-
ték, akik folyamatosan kutatják és az MVGYOSZ akadálymentesítésért fele-
lős munkatársaival teszteltetik, véleményeztetik azokat a korszerű infokom-
munikációs technológiákat, melyek a megújuló Városligetben és az ott talál-
ható létesítményekben segíthetik a látássérült látogatók tájékozódását. Az
MVGYOSZ képviselői a Városliget ZRT-nek részletes véleményt és alkalma-
zási javaslatot adnak a Gosense rendszereiről.

Németh Orsolya

Egyeztetés az Emberi Erőforrások Minisztériumában

Újabb megbeszélés volt az Emberi Erőforrások Minisztériumában április 8-
án, amelyen a kormányzat képviselői mellett a nagyobb országos érdekkép-
viseleti szervezetek (SINOSZ, MEOSZ, SVOE, MVGYOSZ, illetve az
ÉFOÉSZ), valamint a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért
Közhasznú Nonprofit Kft. (FSZK) képviselői vettek részt. A minisztérium ezút-
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tal az EFOP-2.2.5-17 Intézményi ellátásról a közösségi alapú szolgáltatá-
sokra való áttérés fejlesztése – intézményi férőhely kiváltás 2023-ig című
pályázat felhívásának tervezetét, a felhívás tartalmi elemeit, illetve a kiváltás
folyamatának fontosabb pontjait, főbb irányait kívánta egyeztetni a kiváltás-
ban érintett fogyatékos személyek érdekeit képviselő szervezetekkel. Az
egyeztetés érdekképviseleti résztvevői hangsúlyozták, hogy elengedhetet-
lennek tartják az intézményekből kikerülő emberek szükségleteinek pontos
és alapos felmérését (ennek érdekében jelenleg épp egy kérdőíves felmérés
zajlik), illetve, hogy maximálisan vegyék figyelembe szükségleteiket új elhe-
lyezésük, valamint az ahhoz kapcsolódó ellátásuk, részükre nyújtandó szol-
gáltatások megszervezése, kialakítása során. Rendkívül fontos, hogy már a
kiváltás érdekében történő pályázatok kiírásakor a legfontosabb szempont
legyen, hogy az érintett fogyatékos emberek az intézményekből kikerülvén
megkapjanak minden állapotuk által indokolt egészségügyi és egyéb ellátást,
valamint elérhetőek legyenek számukra azok a szolgáltatások, amelyek
önálló életvitel folytatását teszik lehetővé (munkahely, szabadidős tevékeny-
ségek, bevásárlás, stb.)

Más felől az is nagyon lényeges ugyanakkor, hogy azok a családok, ahol
fogyatékos ember él, minden ellátást megkapjanak, szolgáltatást elérjenek,
ami segítséget nyújthat számukra ahhoz, hogy ennek a családtagnak ne kell-
jen intézményi ellátást igénybe venni.

Az egyeztetés civil résztvevői követelményként fogalmazták meg, - és erre
egyébként a kormányzat is nyitottnak mutatkozott -, hogy a kiváltás minden
szakaszába mindvégig folyamatosan vonják be az érdekképviseleti szerve-
zeteket, vegyék figyelembe tapasztalataikat, szakértelmüket. 

A Minisztérium ígérete szerint – a mostani egyeztetésen elhangzottakat is
alapul véve – hamarosan elkészítik a pályázat felhívásának tervezetét,
melyet szintén megvitatnak majd az érdekképviseleti szervezetekkel.

Gulyásné dr. Bölkény Ágota

LSER szakmai nap

2019. március 28-án, csütörtökön tartották a LSER2018 Szakmai Napját a
Vakok Állami Intézetében a VÁI és az FSZK szervezésében. Az eseményen
két fontos területről esett szó: a jelenleg elérhető Ingyenes szoftverekről a
vak és gyengénlátó felhasználók részére, illetve a látássérült emberek szá-
mára készült digitális látásjavító és felolvasó eszközökről, okostelefonokról,
táblagépekről.



2019. május 25

Az MVGYOSZ szakmai tevékenységét a rendezvény első felében ismerte-
tett, a matematikai képletek és egyenletek képernyőolvasó szoftverek által is
értelmezhető módon történő elkészítését lehetővé tevő programozási mód-
szer, a LaTex és a MathML érintette. A 2019-2020-as tanévtől kezdődően az
MVGYOSZ a LaTex-et használja a középiskolai matematika és fizika tan-
könyvek digitális formátumú adaptálásakor.

A látássérült diákok matematikaoktatása a jelölőrendszer miatt nehézsé-
gekbe ütközik, sok esetben felmentést adnak a diákoknak a természettudo-
mányi tárgyakból, ami rontja későbbi továbbtanulási, illetve bizonyos szak-
mákban való elhelyezkedési esélyeiket. Nem kellene, hogy így legyen,
ugyanis létezik jól használható rendszer a probléma megoldására: az XML
leírónyelvek. Szuhaj Mihály, az  Informatika a Látássérültekért Alapítvány
vezetője ezekről a nyelvekről, a MathML-ről és a LaTex-ről, illetve az ezeket
már felolvasni képes JAWS képernyőfelolvasó programról tartott előadást.
Az INFOALAP az MVGYOSZ-szel együtt fontosnak tartja, hogy a matemati-
kai leírónyelveket ne csak egyetemi és tudományos berkekben alkalmazzák,
hanem például a középiskolai természettudományok tanításában is, ezért
készítettek egy mindenki számára elérhető oktatóanyagot a program hasz-
nálatához. Ezután Herczeg Lajos ismertette a JAWS új funkcióit. A program
2-3 éve képes az említett leírónyelvek olvasására, de ezzel még sokan nin-
csenek tisztában. Majd Szabó-Sinka Gabriella mutatta be a gyengénlátókat
segítő ZoomTex és MAGic programokat, illetve Molnár Ákos a látás hiányá-
ból eredő hátrányok áthidalását lehetővé tevő androidos megoldásokat.

Ádám Judit
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Nemzetközi hírek

Összefoglaló az Európai Vakvezető-kutyás Szövetség
Konferenciájáról

2019. március 27-29. Tallinn, Észtország

A konferencián egyrészt előadásokat hallottunk a legkülönbözőbb témák-
ban, másrészt kisebb munkacsoportokban országos tapasztalatokat osztot-
tunk meg, ötleteltünk, stratégiákról értekeztünk. A kávészünetekben és a
közös étkezések során ismerkedésre, kapcsolatépítésre nyílt lehetőség. A
konferencia záróvacsoráját logisztikai okokból csütörtökön, március 28-án
tartották, ahol egy cselló kvartett előadását hallgattuk meg, ezenkívül jóté-
konysági árverés zajlott a tagok által felajánlott tételekre.

A konferencián hozzávetőleg 60 fő jelent meg, akiknek  kb. 2/3-a volt látás-
sérült, ezért mind a konferencia látó résztvevői, mind a helyszínt biztosító
Tallink Hotel alkalmazottai önkéntes segítőként működtek közre a konferen-
cia zökkenőmentes lebonyolításában.

Az előadások témái nagyon széles kört öleltek fel, a diszkriminációs kér-
désektől a segítőkutya-képzés szabványosításán át a látássérültek életét
segítő technológiai újdonságokig. Szóba kerültek jogi kérdések, állatvédelmi
felvetések, egyes országokban követett foglalkoztatási és akadálymentesíté-
si stratégiák. 

Az észt elnök, Kersti Kaljulaid meghívására a konferencia résztvevői közül
egy négytagú bizottság meghallgatást nyert az elnöki rezidencián, majd
David Adams, a Szövetség elnöke részt vett az európai nagykövetek köré-
ben rendezett ebéden is. Az európai látássérültek problémái ezáltal igen
magas fórumon találtak meghallgatásra.

Németh Ágnes vakvezető kutya kiképző

Az Unitas tagjai látogattak el a székházba

2019. április 2-án, kedden külföldiek látogatták meg az MVGYOSZ szék-
házát. Az Unitas Olasz Nyelvű Svájci Vakok és Gyengénlátók Egyesületének
49 kirándulóját láttuk vendégül. A csoport Teneróból, Svájc olasz régiójából
érkezett. Egy ötnapos utazáson vesznek részt Magyarországon, ennek kere-
tében szerették volna a budapesti tartózkodásukat arra használni, hogy
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minél többet megtudjanak a magyarországi vakok és gyengénlátók helyze-
téről, így felvették a kapcsolatot a szövetséggel.

Munkatársaink igyekeztek minél részletesebben bemutatni az MVGYOSZ-t,
illetve az általunk nyújtott szolgáltatásokat. A vendégek megtekintették az
épületet, köztük a Sipeki-teremben kiállított eszközöket, amelyeket az elmúlt
100 évben hoztak létre a látássérült emberek életének könnyebbé tételére.
Arra kérték az MVGYOSZ-t, hogy adjuk meg a Sipeki-teremben lerakott
„okos taktilis jelzések” olasz gyártójának elérhetőségeit. Különösen érdek-
lődtek a TÁVSZEM projekt iránt, nagyon tetszett nekik az ötlet. Rákérdeztek
a látássérültek magyarországi foglalkoztatási lehetőségeire és az elérhető
állami támogatásokra, majd ők is hasonló tapasztalatokról számoltak be.

Ezután egy spontán koncertet hallhattunk az egyik tagjuktól, aki beleütkö-
zött a szövetség pianínójába, és megörülve neki játszott rajta egy darabot. A
véletlennek köszönhető performanszról videó is készült.

A svájci egyesület egyébként összesen 760 tagot számlál az olasz határ-
hoz közeli régióban, illetve 3000 tagot országszerte. 70 állandó munkatárs-
sal és 400 önkéntessel segíti a svájci látássérültek életét. Többek között idő-
sek otthonát üzemeltetnek napközbeni ellátással, kulturális és szabadidős
programokat szerveznek a szükséges infrastruktúra biztosításával együtt,
ifjúsági tagozatot működtetnek, kéthavonta megjelenő folyóiratot adnak ki,
negyedévente CD-s kiadványt jelentetnek meg, illetve támogatják a látássé-
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rült emberek sporttevékenységét, szerveznek tandemezést, kirándulásokat,
síeléseket.

Hazautazásuk után a szövetség szeretne kapcsolatban maradni velük, a
későbbiekben részletesebb bemutatkozást ígértek.

Ádám Judit

WBU sajtóközlemény a Könyv és 
a szerzői jogok világnapja alkalmából – 2019.04.23.

Az UNESCO 1995-ben április 23-át - katalán javaslatra - a Könyv világ-
napjává nyilvánította,  azzal a kiegészítéssel, hogy a nap a Szerzői jogok
napja is legyen. A világnap célja az, hogy minél többen fedezzék fel az olva-
sás szépségét és olvassanak minél több könyvet.

A Vakok Világszövetsége (WBU) a világnap alkalmából sajtóközleményt
adott ki, melyben felhívják a kormányok és a nemzetközi szervezetek figyel-
mét az olvasási anyagok látássérültek számára akadálymentesen hozzáfér-
hető formátumokban való elérhetőségének fontosságára, sürgetve az ezt
megkönnyíteni célzó Marrakeshi szerződés minél szélesebb körű ratifikáció-
ját és megvalósítását. 

(A teljes sajtóközlemény az MVGYOSZ honlapján a nemzetközi hírek alatt
olvasható.)

Ollé Attila nemzetközi referens

WBU sajtóközlemény a Munkahelyi biztonság 
és egészségvédelem világnapja alkalmából – 2019.04.25.

A Vakok Világszövetsége (WBU) a világnap alkalmából sajtóközleményt
adott ki, melyben egyrészt köszönetet mond az ILO-nak a fogyatékossággal
élők munkavállalási lehetőségeik és munkakörülményeik érdekében végzett
tevékenységéért, másrészt felhívja a kormányok figyelmét arra, hogy tegye-
nek eleget a nemzetközi egyezményekben, mint pl. a Fogyatékossággal Élők
Jogairól Szóló ENSZ Egyezményben és a 159-es számú ILO
Egyezményben vállalt kötelezettségeiknek, és biztosítsák a fogyatékosság-
gal élő személyek, köztük a vak és gyengénlátó emberek másokkal azonos
alapon történő munkavállalását.

(A teljes sajtóközlemény az MVGYOSZ honlapján a nemzetközi hírek alatt
olvasható.)

Ollé Attila nemzetközi referens
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WBU sajtóközlemény a Vakvezető kutyák világnapja
alkalmából – 2019.04.27.

Az 1994 óta minden év április 27-én megtartott Vakvezető kutyák világ-
napjának célja az, hogy felhívja a figyelmet a vakvezető kutyák látássérültek
mindennapi életében betöltött fontos szerepére, a vak és gyengénlátó sze-
mélyek helyzetére, a kutyák kiképzőire és az őket támogató emberek fon-
tosságára.

A Vakok Világszövetsége (WBU) a világnap alkalmából kiadott 2019. ápri-
lis 24-i sajtóközleményében kiemeli a vakvezető kutyák fontosságát, ugyan-
akkor aggodalmát fejezi ki a világszerte szórványosan előforduló olyan ese-
tek miatt, amikor megtagadják a vakvezető kutyával közlekedőktől a mások
számára rendelkezésre álló, nyilvános helyek, létesítmények vagy szolgálta-
tások igénybevételét.

A WBU arra hívja fel a kormányok figyelmét, hogy nemzetközi egyezmé-
nyekben vállalt kötelezetségeiknek megfelelően  (pl. Fogyatékossággal Élők
Nemzetközi Egyezménye, ENSZ Fenntartható Fejlődési Célok)  biztosítsák
mindazokat a feltételeket, és olyan törvényi szabályozást alakítsanak ki,
amelyek révén a vakvezető kutyával közlekedők egyenlő eséllyel, másokkal
azonos alapon használhatják a nyilvánosság számára elérhető közterülete-
ket és szolgáltatásokat.

(A teljes sajtóközlemény az MVGYOSZ honlapján a nemzetközi hírek alatt
olvasható.)

Ollé Attila nemzetközi referens

Nyelvünk csodái, irodalmunk szépségei

A hangomat adom – beszélgetés Korek Máriával

Beszélgetéssorozatunk olyan önkéntes felolvasókkal készül, akik a Bodor
Tibor Kulturális Egyesületben dolgoznak, s örvendeztetnek meg bennünket
újabb és újabb Hangoskönyvekkel. Fogadják az interjúkat olyan szeretettel,
amilyen örömmel felolvasóink nyilatkoznak!

- Kérem, meséljen egy kicsit magáról, mindennapjairól, élete fontosabb
eseményeiről.

- Szegeden születtem, édesanyám egyedül nevelt fel engem és nővérem.
Minden segítséget megkaptunk tőle. Bátorított és hagyott álmodni bennün-
ket, és mindig büszkén beszélt rólunk. Báboztam, irodalmi szakkörre jártam,
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énekeltem, verseltem. Észrevétlen
boldogságban nőttem fel. Közgaz-
dasági szakközépiskolába jártam a
biztos jövőért, és emellett beirat-
koztam egy irodalmat pártoló klub-
ba, és felvételt nyertem az akkor
alakult Minerva Színpad társulatá-
ba, mely révén a Szegedi Nemzeti
Színház is foglalkoztatott bennün-
ket. Szavalóversenyeket nyertem, a
díjakból kis kiegészítéssel
Moszkva-Leningrád utazásra is
futotta, ami sokat jelentett nekem.
Kétszer felvételiztem a Színház- és
Filmművészeti Főiskolára, de nem
jártam sikerrel. Ám a közgazdasági
végzettséggel nem volt nehéz elhe-
lyezkednem. Férjhez mentem - ez évben lesz a 45. házassági évfordulónk -,
és két gyermekünknek bölcsész, illetve jogi diplomája van. Eddig öt unokánk
született. Munka mellett főiskolát, újságíró iskolát végeztem és középfokú
nyelvvizsgát tettem angolból. A szegedi Dél-magyarország napilapban jelen-
tek meg írásaim és a Fiatal Művészek dráma pályázatán második lettem.
Négy munkahelyem volt, utóbb majd 25 év önkormányzatnál, ahol szintén
pénzügyi területen dolgoztam. Férjemet munkahelye 2007-ben Budapestre
irányította. Ekkor a szegedi önkormányzattól áthelyezéssel kerültem a pes-
terzsébeti önkormányzathoz és onnan mentem nyugdíjba.

- Mit jelent az ön számára az olvasás, a könyv szeretete?
- Mindenhová viszek magammal könyvet. Lehetne az olvasást szórako-

zásnak is mondani, de a könyvben a szavak nem csak „repülnek”, sokszor
marnak és csípnek. A jó könyv eléri, hogy megszűnik körülöttem a világ.
Hihetetlen dolgok derülnek ki az életről és a vége felirat után akár folytatni is
lehet a történetet. Amit olvasok, annak képi világa mindig megjelenik előttem.
Gyerekként is ez motivált. Amíg korom miatt tilos volt sokáig fent lenni, sok-
szor szöktem ki olvasni éjjel a fürdőszobába, vagy zseblámpával olvastam a
takaró alatt. Emlékszem, milyen megrökönyödést váltott ki, mikor madarász-
ni mentünk, és a Jules Verne sorozat épp aktuális Sándor Mátyását előhúz-
tam a kabátom alól.

- Gyerekként hogy állt a kötelező olvasmányok kérdéséhez?
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- Gyerekként volt, hogy előbb olvastam el a kötelező irodalmat, mint felad-
ták volna. Ideje korán rájöttem, mi a szerepe, hogy a könyvnek van eleje,
közepe és vége. Volt kötelező, amit nem szerettem olvasni, mert nem állt
közel hozzám, idejétmúltnak tűnt. Furcsállottam, hogy minden könyvet férfi
írt. Az elemzéseket nem szerettem. Úgy éreztem, műveket boncolunk, pedig
jól érthető miért íródott; ki, hol, mit, miért mondott. Értettem én, hogy szük-
séges elemezni, alapokkal tisztában lenni, és nem csak a jó jegyért. De az
ember nem azért süt kenyeret, hogy morzsáira szedje! És nyelés után nem
is figyel arra, hogyan emészti meg. Jóval később fogalmaztam meg magam-
nak, miért fontos az elemzés és az, hogy olvasás közben ne csak az abszo-
lút elfogadás, de a kritikus szemléletmód, a gondolkodás is jelen legyen.
Szempont, hogy tudjunk választani és az általános műveltség mindenben
visszaköszön. Ma már tudom, milyen cipót szeretek és jól megrágva nyelem
le az apró falatokat.

- Hogyan került kapcsolatba a Bodor Tibor Kulturális Egyesülettel?
- Egy internetes oldalon fedeztem fel 2017 nyarán a felhívást, felolvasókat

keresnek. Rögtön tudtam, hogy jelentkezni fogok. Megfogott a kezdeménye-
zés. Mert szép, nemes a cél, mert szeretek hangosan olvasni, és mert han-
gos olvasás közben én is jobban odafigyelek.

A sors úgy hozta, hogy 2018-ban a jobb szemem kétszer műtötték. A szá-
lak az érintettséggel szorosabbak lettek és még elhivatottabb lettem a felol-
vasás iránt.

- Milyen témában olvas fel szívesen?
- Az első könyvválasztásom Rohinton Mistry India, India c. könyve volt.

Mestermű. Családok generációjának fordulópontjai szemléltetik a számunk-
ra ismeretlen, elképzelhetetlen kasztrendszert. Több órás hallgatnivaló.

Jodi Picoult „Szelíd vadak” című könyve és folytatása a „Találj rám” az ele-
fántok veszélyeztetett helyzetét szövi történetbe. Mindkét könyv megható, de
a „Találj rám” már misztikus és nem várt meglepetést kínál, amikor az utolsó
oldalakon más megvilágításba helyezi az addig olvasottakat. E két könyvet a
„felolvasási igény” listáról választottam.

Kazuo Ishiguro Nobel díjas író Noktürnök című könyve, mely az első novel-
láskötete, a zene dallamára lett felfűzve. Élmény volt olvasni.

Az ifjúság mitológiai szemléletét élvezetes humorral csiklandozó könyv a
Rick Riordan által írt „Percy Jackson és a görög istenek”. Szerintem kihagy-
hatatlan.

Minden nap kerül a kezembe könyv, amire azt mondom, ezt is fel kellene
olvasni. 
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- Milyen a jó felolvasó?
- Nehéz kérdés. A pontos választ nem tudom, én is folyamatosan tanulom.

Az biztosan jó, ha nem géphangot hallgatunk. De szerintem egyre inkább
megjelenik a minőség iránti igény. A hang iránt, ami megfog. A hangsúly iránt,
ami helyére kerül. A szép, dallamos, nem éneklő olvasás iránt. 

Úgy gondolom, a jó felolvasás élménye akkor jöhet el, amikor nem a felol-
vasóra figyelünk, hanem a könyvre, ami épp hangosan szól. És a végén
megállapítjuk: Ez olyan jó volt! Az írott mű életre kelt!

- A külföldi, idegen nevek kiejtése okoz-e gondot, nehézséget?
- Az angol nyelv ismerete sokat segít, de a kiejtést mindig ellenőrzöm, még

ha biztos vagyok magamban, akkor is. Más nyelveknél is segít a fordító prog-
ram, mert a szavak kiejtését is meg lehet hallgatni.

- Milyen tervei, vágyai vannak a közeljövőt illetően?
- A budapesti évek alatt láttam hozzá gyerekkori álmaim megvalósításá-

hoz. Az eltelt idő hasznomra volt. Sokat tanultam, képeztem magam és elér-
tem, hogy ma már szinkronizálni is hívnak. A Hevesi Sándor Színtársulat
tagja vagyok, és ez is rendszeres elfoglaltságot, tanulást jelent. És teremtek
időt arra is, hogy hangoskönyvet olvassak. Az unokáimmal foglalkozom, ami-
kor csak lehet. Például majd egy órás családi színielőadást rendeztünk a
„Varázsital” húzott változatával. Téli-nyári közös programokat szervezünk,
jövünk-megyünk az országban. Emellett írok. A gyerekeknek mesét, a
nagyobbaknak időszerű miniatűröket, szösszeneteket. Mindehhez jó időbe-
osztás és támogató együttműködés szükséges, amely szerencsémre adott.
A vágyam? A szívem csücske a szinkron. Azt szeretném, ha minél többször
hívnának. Ott is szeretek más bőrébe bújni.

Jó egészséget, örömökben gazdag, aktív éveket kívánok az olvasók nevé-
ben is!

Árvay Mária

Rózsa, szegfű, tulipán,
Neked nyílt ki Anyukám.
Csöndes eső nevelgette,
Arany sugár melengette.

Tarka futó felhő,
csókolgatta szelíd szellő,
s mind letéptem Neked én,
Anyák napja ünnepén.

Versvilág – összeállította Árvay Mária

Iványi Mária: Anyák napja ünnepén
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Ébresztem a napot,
hogy ma szebben keljen,
Édesanyám felett
arany fénye lengjen.
Ébresztem a kertet,
minden fának ágát,
bontsa ki érette
legszebbik virágát.
Ébresztem a rigót
s a vidám cinegét,
dalolja mindegyik
legvígabb énekét.
Ébresztem a szívem,
forróbban dobogjon,
az én édesanyám
mindig mosolyogjon.

Simon Ágnes: Anyák napjára

Réges-régen készülődünk
erre a nagy napra,
hiszen ma van az esztendő
legeslegszebb napja.

Hajnal óta anyut lessük,
Ébred-e már? Hív-e?
Neki van a világon
a legeslegjobb szíve.

Bizony nincs a naptáraknak
mosolygósabb napjuk,
szobáját ma virágokkal
telis-teli rakjuk.

Amit érzünk, amit szólnánk
vidám dalba öntjük,
Édesanyát énekszóval
szívből felköszöntjük. 

Radó Lili: Köszöntő anyák napjára

https://csicsada-irodalom-birodalom.blogspot.com
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Gyermek a sors ajándéka,
életünknek színes máza,
folytatás a végtelenbe,
szemében a jövő léte.

Érte szól e szép vasárnap,
fantáziánk szárnyra kaphat,
kinn a téren kézen fogva
száll velünk a láncos hinta.

Törökméztől ragad szájunk,
mosolyt rajzol vidámságunk,

ránk kacsint a szenzáció,
elringat egy bamba faló.

Karikával kacsát fogunk,
jutalom lesz, ha jól célzunk,
harang kondul, ebédidő,
hívogat a kolbászsütő.

Mindenfélét kipróbálunk,
imádjuk a mulatságunk,
jó így együtt szeretetben,
érezzük át minél többen.

https://www.poet.hu

Széll Magdolna: Gyermeknap

Mikor a gyermek mosolyog,
a nagyvilág is felragyog.
S a puha, bársonyos réten
kinyílik a sok színes virág.

Nekik nincs még lidérces álmuk,
szeplőtlenek, mint az angyalok.
Gondtalan, boldog a mosolyuk,
amelytől fájó szíved is felragyog.

Vigyázz nagyon a gyermekre,
mert törékeny, mint egy kis virág.
Éld hát szépen az életet,
hogy boldogság várjon rá.

Olyan ő, mint a fénylő napsugár,
ragyog tőle az egész nagyvilág.
Ha vétked sok, ő akkor is szeret,
nevetésétől a lelked is megremeg.

Mikor arcán sűrű könny pereg,
töröld le szépen, gyengéden.
Vedd az öledbe, csókold meg,
s öleld szorosan a szívedhez.

Kicsinyke, nyiladozó bimbó még,
kitárulkozik néki a mindenség.
Fogd hát szorosan kis kezét,
hogy az úton el ne tévelyedjék.

Tordai Mihályné: Mikor a gyermek mosolyog
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Tanulságos történetek – Árvay Mária összeállítása
Az órabér 

A családfő a hosszú, nehéz nap után fáradtan és feszülten tért haza a
munkából. Késő volt már, és 7 éves kisfia az ajtóban állva várta őt.
Köszöntötték egymást, majd a gyermek megszólalt:

– Apu, kérdezhetek valamit?
– Kérdezz csak – felelt az apa.
– Mennyi pénzt keresel egy óra alatt?
– Ez nem a te dolgod! Miért kérdezel ilyeneket? – mondta az apa inge-

rülten.
– Csak tudni szeretném. Kérlek, apu, mondd meg nekem, hogy mennyit

keresel egy óra alatt – kérlelte a kisfiú.
– 20 dollárt, ha nagyon tudni akarod.
– Ó! – szólt a fiúcska, és búsan lehajtotta a fejét.
Aztán felnézett, és ezt kérdezte:
– Apu, kérhetek tőled kölcsön 10 dollárt?
Az apa elveszítette a türelmét.
– Na, ide figyelj, fiam, ha csak azért akartad tudni a keresetemet, hogy köl-

csönkérj tőlem valami bugyuta játékra vagy más szamárságra, akkor most
gyorsan elmész a szobába, és szépen elgondolkodsz az önzőségeden. Ezen
kívül még csak 7 éves vagy, és a 7 éveseknek semmi szükségük nincs pénz-
re. Minden nap keményen dolgozom, hogy pénzt keressek neked és anyu-
nak! Ma is hosszú és nehéz napom volt, szóval semmi időm nincs arra, hogy
ilyen olyan kölcsönökről beszélgessek veled.

A kisfiú csöndben elment a szobájába, és becsukta maga mögött az ajtót. Az
apa kb. 1 óra múlva lehiggadt, és elgondolkodott azon, hogy milyen gorombán
beszélt a fiával. Talán mégis valóban jó oka volt 10 dollárt kérni, hiszen sosem
tett ilyet korábban… Odament a gyerekszobához, és bekopogott.

– Bejöhetek?
– Igen, apu – felelte a kisfiú.
– Gondolkodtam, és úgy látom, hogy túl kemény voltam hozzád az imént –

mondta az apa. Zűrös napom volt ma, és rajtad töltöttem ki a haragomat.
Tessék, itt van a 10 dollár, amit kértél.

A gyerek felállt, és az örömtől sugárzó arccal ezt mondta:
– Ó, apu, köszönöm!
Ekkor a fiúcska odament az ágyához, benyúlt a párnája alá, elővett néhány

összegyűrődött bankót, és elkezdte számolni. Az apa, látva, hogy a fiának
már van pénze, ismét dühös lett.
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– Miért kellett neked még pénz, ha már van? – morogta vörösödő fejjel.
A gyerek felnézett az apjára:
– Azért, mert eddig nem volt elég, de most már van – válaszolta.
– Nos, mire kell az neked? – kérdezte az apa.
– Tessék apu, 20 dollár. Megvehetem tőled 1 órádat?

A kőfaragó 

Volt egyszer egy kőfaragó, aki mindig elégedetlen volt magával és az élet-
ével. Egy szép napon, amikor mendegélt, elhaladt egy gazdag kereskedő
háza előtt. Benézett a nyitott kapun és látta, hogy odabent csak úgy nyü-
zsögnek az előkelőbbnél előkelőbb látogatók.

– Milyen hatalmas is lehet egy ilyen kereskedő! – gondolta a kőfaragó.
Elfogta az irigység, és azt kívánta, bárcsak ő is ilyen gazdag lehetne. Akkor
bezzeg nem kellene szegény kőfaragó módjára tengetnie az életét.

Legnagyobb ámulatára egyszerre gazdag kereskedővé változott. Nagyobb
pompa vette körül, mint amit valaha álmodni mert volna. Irigyelte és gyűlölte
is mindenki, aki nála szegényebb volt.

Egyszer csak pompás gyaloghintót vittek el háza előtt, a gyaloghintóban
magas rangú hivatalnok terpeszkedett, körülötte szolgák hada és gongot ütő
katonák.

A leggazdagabb ember
is mély meghajlással
hódolt a menet előtt.

– Milyen hatalmas ez a
hivatalnok – gondolta.
Bárcsak magas rangú
hivatalnok lehetnék!

Ezután magas rangú
hivatalnokká változott.
Mindenhová dúsan hím-
zett gyaloghintón cipel-
ték, a nép reszketett tőle,
gyűlölte és földig hajolt
előtte, amerre csak járt.

A nyári nap forrón
tűzött, és a hivatalnok
iszonyúan kényelmetlen-
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nek érezte a fülledt gyaloghintót. Kinézett. A nap fenségesen ragyogott az
égen és tudomást sem vett a hivatalnok létezéséről.

– Milyen hatalmas a nap! – gondolta. Bárcsak nap lehetnék!
Ezután nappá változott, mindenkire pokoli erővel sütött, kiégette a mező-

ket, és a földművesek átkot szórtak rá. Ám egyszer csak nagy fekete felhő
kerekedett, és odafurakodott a nap és földműves közé, így a nap sokat
veszített erejéből.

– Milyen hatalmas az a viharfelhő! – gondolta. Bárcsak viharfelhő lehetnék!
Ezután hatalmas felhővé változott, elárasztotta a mezőket és a falvakat,

mindenki kétségbeesésére. Hamarosan azonban úgy érezte, hogy valami
nagy erővel tolja. A szél volt az.

– Milyen hatalmas a szél – gondolta. Bárcsak szél lehetnék!
Ezután széllé változott, lefújta a cserepeket a háztetőkről, kicsavarta töves-

től a fákat, mindenki gyűlölte őt és félt tőle, amerre csak elsüvített.
Hanem egyszerre csak nekirohant valaminek, amit bárhogyan igyekezett is

elfújni, csak állt rendületlenül. Hatalmas szikla volt az.
– Milyen hatalmas ez a szikla! – gondolta. Bárcsak szikla lehetnék!
– Ezután kősziklává változott, hatalmasabb volt mindenkinél a világon.

Ahogy ott állt, egyszer csak kopácsolást hall, egy kalapács hangját és érez-
te, hogy farigcsálják az oldalát.

– Ki lehet hatalmasabb nálam, a sziklánál? – kérdi. Letekintett, és mélyen
maga alatt meglátott egy kőfaragót...

https://sikerkulcs.com

Első a család

Kedvezmények autósoknak

Több gépjárműre vonatkozó kedvezmény, támogatás létezik, melyeket
súlyosan mozgáskorlátozott, illetve egyéb fogyatékossággal rendelkező sze-
mélyek vehetnek igénybe. Ezek némelyikével bizonyára többen találkoztak
már, esetleg éltek is vele, mégis sokan kérdeznek róla, ezért arra gondoltunk,
hogy hasznos lehet egy átfogóbb, részletesebb ismertetés a témában.

A kedvezmények mindegyikére igaz, hogy azt a súlyosan mozgáskorláto-
zott vagy egyéb fogyatékossággal élő személy nemcsak akkor veheti igény-
be, ha ő maga tulajdonosa, üzembentartója a gépjárműnek, vagy azt ő hasz-
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nálja, hanem akkor is, ha az valamelyik közeli hozzátartozójáé (házastárs,
szülő, testvér, gyermek stb.), aki  vállalja az ő  szállítását. A parkolási igazol-
vány esetében nem feltétel a közeli rokoni kapcsolat sem.

Egyéb fogyatékos embernek az minősül, aki nem a mozgáskorlátozottsá-
ga alapján jogosult fogyatékossági támogatásra vagy aki vakok személyi
járadékában részesül. Továbbá azok a kiskorúak, akik után valamilyen
súlyos fogyatékosság (pl. halláskárosodás, értelmi sérültség stb.) alapján
magasabb összegű családi pótlék jár.

Gépjármű adómentesség
Itt valójában csak részleges adómentességről van szó. A gépjárműadóról

rendelkező 1991. évi LXXXII. törvény alapján az éves gépjárműadóból
13.000 forint megfizetése alól mentesül a fogyatékossággal élő adóalany,
vagy az a közeli hozzátartozó, aki a fogyatékos személyt rendszeresen szál-
lítja és vele közös háztartásban él. A kedvezményre jogosult adóalany ebből
a szempontból az, aki tulajdonosa vagy üzembentartója a gépjárműnek. A
kedvezmény további feltétele, hogy a gépjármű teljesítménye nem haladhat-
ja meg a 100 kw-t. 

Ha szeretné érvényesíteni ezt az adókedvezményt, akkor a lakóhelye sze-
rinti illetékes települési (a fővárosban kerületi) önkormányzat adóhatóságá-
hoz kell fordulni. A hatóság az adómentességről – ha azt elismeri – határo-
zatot külön nem hoz, hanem nyilvántartásba veszi a mentesség tényét, és az
adót ennek figyelembevételével szabja ki.

Személygépkocsi szerzési támogatás
A súlyos mozgáskorlátozott személyek közlekedési kedvezményeiről ren-

delkező 102/2011. (VI. 29.) kormányrendelet által szabályozott közlekedési
kedvezmények közül ezúttal a szerzési támogatással foglalkozunk részlete-
sebben, hiszen a kedvezmények közül ez az, amelyet súlyos mozgáskorlá-
tozottakon kívül egyéb fogyatékos személyek is igénybe vehetnek.

2018. január 1-jétől ugyan némileg módosultak a támogatásra vonatkozó,
korábban rendkívül korlátozó rendelkezések: megszűnt az a szabály, hogy
kötelező a hitelfelvétel a gépjármű vásárlásához. A szerzési támogatás új
autó vásárlása esetén továbbra is csak a Suzuki típusú gépkocsikra érvé-
nyes, vagy öt évnél nem régebben forgalomba helyezett, bármilyen típusú
használt személygépkocsi vásárlása során igényelhető.

Mértéke új személygépkocsi vásárlása esetén 1.000.000 forint, használt
autó esetén pedig a vételár 60%-a, legfeljebb 600.000 forint.
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A szerzési támogatást a fogyatékos személy 7 évente igényelheti vagy
mint önálló személygépkocsi használó, vagy akkor, ha szállítását egy arra
jogosult személy vállalja. Ha maga a fogyatékos személy nem rendelkezik
érvényes vezetői engedéllyel, akkor a támogatás akkor vehető igénybe, ha
szülei (vér szerinti/örökbefogadó/nevelő), házastársa vagy nyilvántartásba
bejegyzett élettársa rendelkezik jogosítvánnyal, és írásban nyilatkozik arról,
hogy vállalja a fogyatékos személy szállítását. Egyéb közeli hozzátartozók,
így a fogyatékos személy gyermeke, unokája, nagyszülője, testvére eseté-
ben a fenti feltételek mellett az is szükséges a támogatás igénybevételéhez,
hogy legalább egy éve közös háztartásban éljen a fogyatékos személlyel.
Szerzési támogatás oly módon is igényelhető, ha a fogyatékos személy szál-
lítását a vele kötött szerződéssel közérdekű önkéntes jogviszonyban vállal-
ják. Fontos azonban megjegyezni, hogy a szerzési támogatással vásárolt
személygépkocsi kizárólag a fogyatékos személy érdekében használható,
továbbá a gépjármű tulajdonosa ilyenkor mindig a fogyatékos személy, csa-
ládtagja, hozzátartozója legfeljebb üzembentartó lehet.

A támogatás odaítélése során előnyben részesítik azt a fogyatékos igény-
lőt, aki pénzkereső tevékenységet folytat, tanulói, képzési jogviszonyban áll,
14 évnél fiatalabb gyermeket egyedül nevel, illetve azt, aki honvédelmi köte-
lezettség teljesítése során vagy azzal összefüggésben vált fogyatékossá.

A támogatás iránti kérelem az erre rendszeresített űrlap kitöltésével éven-
te két alkalommal, március 31-éig, illetve szeptember 30-áig igényelhető a
fogyatékos személy lakó- illetve tartózkodási helye szerint illetékes megyei
kormányhivatal megyeszékhely szerinti járási hivatalánál, Pest megyében a
Pest megyei kormányhivatal érdi járási hivatalánál, a fővárosban pedig a
fővárosi kormányhivatal III. kerületi járási hivatalánál (szociális hatóságok).
Az igénylés során természetesen mindazon fent említett körülmények fenn-
állását igazolni kell, melyek a támogatás elbírálása szempontjából releván-
sak.

A támogatás odaítéléséről a hivatal határozatot hoz, ez alapján kötheti meg
a fogyatékos személy az autó adás-vételi szerződését.

Parkolási igazolvány  
Ha már az autósokat megillető kedvezményekről beszélünk, érdemes rövi-

den említést tenni a parkolási igazolványról is. Ez az igazolvány egy közok-
irat, melynek birtokában igénybe vehetők a jogszabály által a fogyatékos
személyek számára biztosított kedvezmények (ingyenes parkolás közterüle-
ten, mozgáskorlátozottak részére kialakított parkolóhely  használata stb.).
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Tuti tippek, rövid hírek

A parkolási igazolványt tehát kizárólag a mozgásában korlátozott személy
részére adják ki, és azt csak ő használhatja, vagy az ő érdekében használ-
ható fel. Az igazolványra való jogosultság szempontjából mozgásában korlá-
tozottnak kell tekinteni – egyebek mellett - a látássérültnek minősülő szemé-
lyeket és azokat is, akik e fogyatékosságra tekintettel magasabb összegű
családi pótlékban részesülnek.

A parkolási igazolvány által biztosított kedvezményeket  a mozgásukban
korlátozott személyek, illetve az őket szállító jármű vezetője akkor veheti
igénybe, ha az igazolvány a járműben, annak szélvédőjén  szabályszerűen
van elhelyezve. Az igazolvány mindig csak a fogyatékos személy érdekében
használható. Jogosulatlan használatnak számít például az, ha a fogyatékos
személy nélkül megy vásárolni a családtagja, de az igazolványt a szélvédőn
jól látható helyre elhelyezi.

A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról rendelkező
218/2003. (XII. 11.) kormányrendelet alapján az igazolvány kiadása, meg-
hosszabbítása, kicserélése, illetve pótlása több helyen kezdeményezhető,
így például az igénylő  lakóhelye szerint illetékes járási (Budapesten kerüle-
ti) hivatalnál vagy a kormányablaknál is.

A kérelem benyújtása az erre a célra szolgáló űrlap kitöltésével történhet,
melyhez csatolni kell a jogosultság fennállását(mozgáskorlátozottságot meg-
alapozó állapot) igazoló iratokat (határozat, szakvélemény, szakhatósági
állásfoglalás stb.),  továbbá az igénylőről készült fotót, amit személyes ügy-
intézés esetén a hivatalban is elkészítenek.  Az igazolvány pótlása, cseréje
már akár elektronikus úton is kérhető.

Gulyásné dr. Bölkény Ágota

Támogatjuk a vakvezető kutyák egészségét

A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége fontosnak tartja,
hogy krízishelyzetben támogassa a vakvezető kutyák gyógyulását. Az elnök,
dr. Nagy Sándor már régóta tervezte egy egészségügyi alap megvalósítását,
melyből finanszírozható a kutyák kezelése megbetegedés esetén. Most
végre megvalósult ez az alap, amely április 27-én, a Vakvezető kutyák világ-
napján lépett életbe.
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Mivel a látássérült emberek számára a kutya nem csupán eszköz, hanem
felbecsülhetetlen társ, minden esetben a gyógykezelés mellett kell dönteni
az elaltatás helyett, amennyiben van remény az állat felépülésére.

Az MVGYOSZ az általa kiképzett vakvezető kutyákat sosem adja a látás-
sérült gazdák tulajdonába. A tartós használatbavételi szerződés szerint min-
dig a látássérült ember vállalja a kutya élete során felmerülő állatorvosi költ-
ségek megfizetését. Egy műtéti vagy gyógyszeres kezelés azonban százez-
rekbe is kerülhet, ilyen magas költségekre pedig nincs minden esetben fel-
készülve a vakvezető kutya gazdája.

Mivel egy segítőkutya a látássérült ember legjobb barátja, családtagja,
ezért nem lehet pusztán anyagi szempontokat figyelembe venni. Hiába lenne
esetleg gazdaságosabb új kutyát adni a beteg helyett (bár ez ritka eset, mivel
egy vakvezető kutya értéke 2,5 millió forint), a szeretet, a kötődés, a hála is
sokat nyom a latba. Ezért az MVGYOSZ örömmel tudatja, hogy 2019. április
27-én életbe lépett a Vakvezető Kutya Egészségügyi Alap, mely a szövetség
tulajdonában lévő, látássérült embereknek ideiglenes vagy örökös haszná-
latba adott vakvezető kutyák szükséges egészségügyi beavatkozásainak
finanszírozására jött létre.

A támogatás igénybe vehető baleseti, sürgősségi ellátások, tervezhető
egészséghelyreállító műtét, egészségügyi rehabilitáció, illetve fertőző és kró-
nikus megbetegedések gyógyszeres valamint terápiás kezeléseire. A VKEA
nem téríti meg a kötelező és ajánlott védőoltások díját, a külső- és belső
élősködők elleni védekezés és karomvágás költségeit.

A támogatást kizárólag az igényelheti, akinek kutyája egyértelműen nem a
gazda gondatlanságából, hibájából betegedett meg.

Az alapból finanszírozható minden az egészségügyi beavatkozás kapcsán
felmerült költség, orvosi vizsgálat díja, diagnosztika, konzervatív és invazív
eljárások, kezelések, műtéti beavatkozás, altatás, gyógyszer költsége, szál-
lítás, stb. A költségeket a gazdának az MVGYOSZ utólagosan fizeti meg, a
számla benyújtását követően.

A kérelmet egy formanyomtatványon lehet benyújtani (ezt az MVGYOSZ
honlapjáról lehet letölteni), és az elbírálást az MVGYOSZ által létrehozott
bizottság végzi. Minden beérkezett kérelmet 30 nap alatt elbírál a bizottság,
és a döntés meghozatalát követően 10 napon belül értesíti a kérelem benyúj-
tóját az eredményről, illetve a kifizetés is megtörténik.

A VKEA részletes szabályzata és a kérelem benyújtásához az útmutató
elérhető honlapunkon.

Ádám Judit
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Elértük a bűvös ezrest!

Az MVGYOSZ Bodor Tibor Hangoskönyvtára áprilisban újabb mérföldkő-
höz érkezett, mivel az online hangoskönyvtár állománya meghaladta az 1000
művet. Jelenleg 1049 felolvasott könyv érhető el, és még mindig több száz
vár feltöltésre. Az új művek felolvasása mellett, amelyben a Bodor Tibor
Kulturális Egyesület önkéntesei vannak segítségünkre, folyamatosan nézzük
át a régi állományt, és a technikus munkatársak segítségével egyre több
könyv kerül be azokból is az online könyvtárba. Az online hangoskönyvtár
androidos változatát már látássérült szakemberek tesztelik, így a május
újabb örömhírrel szolgál az olvasni szeretőknek.

Dr. Nagyné Berke Mónika

Segédeszközboltunk digitális kínálatából

Angolul beszélő asztali óra hőmérő funkcióval
Ár: 4665 Ft.
Egyszerű használat, igényes kivitele-

zés jellemzi ezt a terméket. Az időt nagy,
kb. 3 cm-es számokkal is jelzi. Az óra
tetején egy gombot találunk, mellyel az
aktuális időpontot, valamint a hőmérsék-
letet tudhatjuk meg. Az eszköz ébresztő
funkcióval is rendelkezik. Az óra színe
fekete, anyaga kellemes tapintású műanyag.

Az óra két darab AA-s elemmel működik. Az ár az elemeket tartalmazza.

Percjelző óra tapintható számlappal
Ár: 4825 Ft.
Az óra peremén körbefutó Braille-jelzé-

sek segítségével immáron a vak emberek
is használhatják ezt a terméket. A beosz-
tások 5 perces időközönként vannak,
maximum 60 perc visszaszámlálásra
képes. Az eszköz szerkezete fém, mecha-
nikus. A termék burkolata műanyag.
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Angolul beszélő kinti-benti hőmérő
Ár: 5989 Ft.
A hőmérő használata:
a hőmérőt többféleképpen lehet

rögzíteni. A falra vagy a kitámasz-
tójával egy asztalra is le lehet
tenni,

a pontos mérési eredmények
elérése érdekében fontos, hogy a
hőmérőt olyan helyen tartsuk, ami
nincs kitéve közvetlen napsugár-
zásnak,

a hőmérő belső hőmérséklet érzékelője a készülékbe van beépítve,
a külső hőmérséklet érzékelője egy kábellel van összekötve a készülékkel.

Ezt a kábelt valamilyen módon ki kell vezetni a szabadba. Pl: az ablak résén.
Ahhoz, hogy pontos mérési eredményeket kapjunk, fontos, hogy a külső
falon rögzítsük a kábelt.

A termék főbb funkciói:
- be és kikapcsolható hangszóró szabályozható hangerővel,
kétfelé osztott kijelző, mely négyféle kijelzési módot tesz lehetővé,
külső és belső hőmérséklet mérése egy időben,
ébresztés a hőmérséklet bemondásával,
óránkénti hőmérséklet bemondás,
figyelmeztetés forróság vagy fagyáspont alatti hőmérséklet esetén,
a napi legalacsonyabb és legmagasabb hőmérséklet kijelzése,
a hőmérséklet maximumának illetve minimumának jelzése egy a felhasz-

náló által megadott időintervallumban,
hőmérséklet megadása Celsius vagy Farenheit fokban.
A hőmérő két darab AAA-s elemmel működik. Az ár az elemeket nem tar-

talmazza.

Somogyi BTHP 5000 (vezeték nélküli multimédia fejhallgató)
Ár: 5590 Ft.
Ezzel a termékkel mindig magunknál tudhatjuk kedvenc zeneszámainkat,

rádióállomásainkat, valamint a beépített mikrofonjának, akumlátorának és a
bluetooth technológiának köszönhetően okos eszközünkhöz csatlakoztatva
hívásokat is kezdeményezhetünk, fogadhatunk vele.
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Főbb jellemzők:
vezeték nélküli bluetooth kapcsolat,
FM rádió automatikus állomáskereséssel,
mp3 lejátszás micro SD kártyáról,
beépített érzékeny mikrofon,
hívások kezdeményezése és foga-

dása a telefon érintése nélkül,
masszív fém, párnázott fejpánt,
beépített Li-Po akumlátor,
vezetékes és vezeték nélküli mód.
Tartozékok:
USB-micro USB töltőkábel,
3,5/3,5mm csatlakozókábel (1m).
A termék színe szürke.

Panasonic RP HS46 (klipszes, vezetékes fejhallgató)
Ár: 3175 Ft.
Kialakítása a hagyományos értelemben vett fejhallgatókétól eltér, mivel a

termék fejpánttal nem rendelkezik, hanem a fül mögött elhelyezkedő, ergo-
nomikus kivitelű akasztójának köszönhetően biztonságosan és kényelmesen
rögzül. A fülesek átmérője 3 cm. A fejhallgató 3,5 mm-es Jack-csatlakozóval
rendelkezik, melynek hossza 1,1 m. A termék színe fekete.

Trevi JS 659 M vezetékes headset
Ár: 1750 Ft.
A termék a kialakításának köszönhetően jól rögzül a fülhöz, ultrakönnyű

súlya pedig ideális viseletet biztosít például sportolás során. Jó minőségű
sztereo hangzást nyújt. Beépített távirányítóval és mikrofonnal rendelkezik,
így headsetként is használhatjuk. A kábel hossza 1,2 m, mely 3,5 mm-es
Jack-csatlakozóban végződik.

Sonic mp3-lejátszó
Bevezető ár: 22.990 Ft
Kifejezetten látássérültek számára fejlesztett MP3 lejátszó, hálózati töltő-

vel. A készülék USB 2.0 digitális adathordozó (pendrive) csatlakozó aljzattal
van ellátva. A pendrive-on tárolt hangfájlok lejátszására alkalmas. Beépített
sztereó hangszórókkal, tölthető akkumulátorral, 3,5 mm átmérőjű sztereó
jack fülhallgató csatlakozó aljzattal, jól kitapintható és egyértelműen felis-



merhető, kontrasztos színezetű kezelő gombokkal rendelkezik. A hálózati

töltő USB C típusú csatlakozású. A lejátszás leállítását követően újbóli
bekapcsolás esetén ugyanonnan folytatódik a lejátszani kívánt hanganyag,
ahol kikapcsolás előtt abba hagytuk (ahogy az a hangkazetták esetében
megszokott volt).

Mérete kb. 5,5 x 5,5 x 16 cm. Egy teljes feltöltéssel kb. 4 órányi hanganyag
lejátszására alkalmas. A készülék Bluetooth kapcsolattal rendelkező okoste-
lefon kihangosítására is használható.

Benedek Zoltán

Segédeszközboltunk háztartási kínálatából

Mágikus szösztelenítő henger
Ár: 280 Ft.
Görgesse végig a hen-

gert a ruháján! Ha a hen-
ger felülete már nem
ragad, akkor a perforáció
mentén tépjen le egy
réteget a papírból, majd
folytassa a használatát. A
papírt addig nem szüksé-
ges cserélnie, amíg az
ragad, akár többször is
használható.

Benedek Zoltán
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Segédeszközboltunk konyhai kínálatából

Húsfogó csipesz
Ár: 260 Ft.
Ez a praktikus konyhai eszköz nagy segítség

lehet, ha például meg kell fordítanunk a forró
olajban sülő hússzeleteket. A termék anyaga
fém.

Fánkkiszedő
Ár: 450 Ft.
A termék használatával egyszerűvé válik

a fánk kiemelése a forró olajból. A kör alakú
szűrőlapát közepére csipeszszerűen
benyúló fém lapnak köszönhetően rá
tudunk fogni a kiszedni kívánt fánkra, így az
nem tud visszaesni a forró olajba. Az esz-
köz anyaga krómozott fém, hossza 28 cm.

Fűszervágó olló
Ár: 850 Ft.
A terméket főként zöldfűszerek pl. petre-

zselyem, bazsalikom, stb. vágására hasz-
nálhatjuk. A kinézete alapján olyan, mintha
egy markolatra négy ollót kovácsoltak volna
össze, így válik hatékonnyá a használata. A
markolat anyaga műanyag, az ollóké pedig acél.

Tölthető szilikon ecset
Ár: 395 Ft.
Praktikus konyhai segédeszköz, melynek

segítségével könnyebbé válik a húsok és süte-
mények megkenése. Az ecset feje kivehető a
szilikon anyagú tartályrészből, ahová a kenni
kívánt például olajat, tojásfehérjét tölthetjük.
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Nyeles nokedli szaggató
Ár: 1420 Ft.
A szaggató felülete kör alakú, így a főzés-

hez használt edény tetejét teljes mértékben
befedi. A 2-3 cm magas peremnek köszön-
hetően használat közben nem esnek ki a
nokedlik a szaggatóból. A termék anyaga
fém.

Tologatós nokedli szaggató
Ár: 1815 Ft.
A téglalap alakú nokedli szaggató

anyaga fém, a hozzátartozó négyzet
alakú edény műanyag. Helyezzük az
edényt a szaggató két oldalán található
sínbe, töltsük meg az edényt a tésztával
és az edény mozgatásával már szaggat-
hatjuk is a nokedliket.

Burgonyanyomó-és törő
Ár: 2330 Ft.
A termék anyaga teljes egészé-

ben rozsdamentes acélból
készült. A rugós mechanikának
köszönhetően még könnyebbé
és egyszerűbbé válik a termék
használata.

Benedek Zoltán

iPhone 7-hez tokok a legjobb áron

Már előjegyezhetők az iPhone 7-es okostelefonokra való, a készülékházat
és a kijelzőt megóvó, teljes körű védelmet biztosító szilikon tokok.
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A rugalmas, a hátlapot és a keretet védő burkolatot edzett üveg kijelzővé-
dő egészíti ki. A termék 3 színváltozatban érkezik: fekete, kék és piros. Ára:
1500 Ft/db lesz.

Az előjegyzéseket e-mailben, a rendeles@mvgyosz.hu címre várjuk. A
tárgy mezőbe szerepeljen az „iPhone 7 tok” szöveg. A szövegtörzsben az
előjegyzések darabszáma, színek szerinti bontásban.

Angyal Gábor szakmai vezető

A megszokott módon tart nyitva a Vakok Kertje

Örömmel tájékoztatunk mindenkit, hogy május 1-jével hivatalosan is meg-
nyitott a megújult városligeti Vakok Kertje.

A teljesen felújított kert a korábban megszokottak szerint gondnoki fel-
ügyelettel várja nyitvatartási időben látássérült vendégeit és ép látású kísé-
rőiket. Érkezéskor a kapunál kell csengetni, ezt követően a gondnok engedi
be a látogatókat.

Nyitva tartás:
május 1 - augusztus 31.: 12:00-20:00
szeptember 1 - október 31.: 12:00-18:00
november 1-jétől zárva
A kert hétfői napokon zárva tart.
A nyitva tartás rendje ünnep- és munkaszüneti napok esetén változatlan.
A Városliget Zrt. kártyás beléptető rendszer kiépítésével lehetőséget bizto-

sít arra, hogy a gondnok munkaidején és a nyitvatartási időn kívül is lehes-
sen használni a kertet. A beléptető kártyákat a vak és gyengénlátó emberek
nevelési-oktatási, rehabilitációs és gondozó intézményei, civil szervezetei,
közösségei kapják meg, melyek szabadidős-, kulturális- és sportrendezvé-
nyek, klubfoglalkozások és egyéb események megrendezésére igénybe
vehetik a létesítményt.

A kártyákat az MVGYOSZ fogja átadni az érintett szervezetek részére,
amivel egy időben tájékoztatja őket azok használatának módjáról és feltéte-
leiről. A beléptető kártyák sorszámozottak és alkalmasak arra, hogy haszná-
latukat az erre szolgáló online rendszerben nyomon lehessen követni. A kár-
tyákon található QR-kód lehetővé teszi a Vakok Kertjével szomszédos
vizesblokk kinyitását és használatát.
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Meghívók, közlemények, hirdetések

Tájékoztatás jegyár változásról

A Fővárosi Állat- és Növénykert továbbra is kiemelt küldetésének tekinti,
hogy az MVGYOSZ tagjai részére biztosítsa a korábbi megállapodásban
szereplő kiemelt mértékű belépési kedvezményt.

Természetesen szívünk szerint mindenkinek adnánk kedvezményt, de
gazdaságilag ez lehetetlen. Ugyanis a működési költségeink több mint 90%-
át jegybevételeinkből kell immár előteremtenünk, ezért sajnos évről-évre
kénytelenek vagyunk szűkíteni a kedvezményes belépések körét.

Bízunk benne, hogy a megújult Vakok Kertje a korábbiaknál lényegesen
jobban szolgálja majd a látássérült látogatók igényeit és kényelmes, kulturált
lehetőséget teremt a pihenésre, kikapcsolódásra.

Dr. Nagy Sándor elnök
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A jó hír azonban az, hogy az Állatkert új gazdasági Igazgatója az Önök tag-
jai részére továbbra is kiemelt kedvezményt biztosít.

A 2019. április 1-től alkalmazott, Főigazgatói utasításként érvénybe lépett
jegyártáblázatunk tartalmazza az új jegyárainkat, melynek alapján az Önök
részére szóló kiemelt kedvezményes egyedi jegyár az eddigi 800 Ft-ról 1000
Ft-ra módosult.

Kérjük, erről tagjait saját hatáskörben értesíteni szíveskedjen.
Tájékoztatom továbbá, hogy megváltozott a kapcsolattartási e-mail cím:

penzugy@zoobudapest.com.
Sándorfalvi Éva Gazdasági igazgató

FELHÍVÁS

Ady Endre halálának 100. évfordulója alkalmából Vers- és Prózamondó
Versenyt hirdetünk fogyatékkal élők számára!

Helyszín: 
Nem Adom Fel Kávézó és Étterem (Budapest, VIII. ker. Magdolna u. 1.)
Időpont: 
2019. november 22. péntek, 14:00 órától (Ady Endre születésnapja)
Jelentkezni két kategóriában lehet: 
14 és 20 év között és felnőtt kategóriában (korhatár nélkül)
Minden versenyző egy Ady Endre verssel vagy prózával készüljön!
A produkció maximális időtartama: öt perc.
A zsűri tagjai:
Ráckevei Anna Jászai Mari díjas színművész, Érdemes- és Kiváló művész
Linka Ágnes kulturális szerkesztő-műsorvezető, előadóművész
Kaiser László, a Hungarovox Könyvkiadó tulajdonos-igazgatója, költő-író
Siposhegyi Zsolt színművész, a fóti Muharay Színház tagja
Szabó Balázs Ákos egyetemi oktató, író
A rendezvényt az Emberi Erőforrások Minisztériuma, 
a HUNGAROVOX Könyvkiadó
és a XXI. Század Magyar Drámájáért Alapítvány támogatja.
A helyezettek díjban részesülnek!
Minden érdeklődőt sok szeretettel várunk!
Jelentkezni Linka Ágnesnél lehet a linka.agnes1202@gmail.com címen

2019. november 15-ig. 
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