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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


