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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.



2019. május 41

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


