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Tuti tippek, rövid hírek
Online hangoskönyvtár már Androidra is

A mai naptól letölthető az MVGYOSZ Hangoskönyvtár alkalmazás a Play
Áruházból:

https://play.google.com/store/apps/details?id=hu.voiz.mvgyosz
Így az iPhone-t használó látássérültek után az androidos telefonnal ren-

delkezők is hozzáférhetnek a szövetség hangoskönyvtárának folyamatosan
gyarapodó, klasszikus és kortárs irodalmi művek gazdag választékát felvo-
nultató állományához.

Az online hangoskönyvtárban jelenleg 1078 mű érhető el, melyekből mos-
tantól az Android felhasználók is bárhol és bármikor kedvükre válogathatnak.
Az alkalmazást látássérült szoftverfejlesztők és felhasználók tesztelték
annak érdekében, hogy az mindenki számára egyenlő eséllyel hozzáférhető
legyen.

A használat feltételei megegyeznek az iPhone-os verzióéval, vagyis az
applikáció ingyenesen letölthető, viszont kizárólag azon látássérültek vehetik
használatba, akik tagjai valamely MVGYOSZ tagegyesületnek és adataik
szerepelnek az egységes tagnyilvántartó rendszerben.

A Bodor Tibor Hangoskönyvtár továbbra is folyamatosan gazdagodik a
Bodor Tibor Kulturális Egyesület önkénteseinek jóvoltából, miközben folya-
matosan zajlik a régi állomány anyagainak digitalizálása és feltöltése is.

Az online hangoskönyvtár használatához ezúton is tartalmas időtöltést és
értékes perceket kívánunk!

Dr. Nagy Sándor elnök

Változás a Braille-írógépek szervizelésében

Ezúton tájékoztatunk minden érintettet, hogy 2019. május 20-tól kezdve a
hibás Braille-írógépeket szervizelésre az MVGYOSZ Szolgáltató központjá-
ban, nyitvatartási időben, a segédeszközboltban veszik át munkatársaink.

A javításokat az MVGYOSZ ingyenesen végzi abban az esetben, ha azo-
kat saját erőből munkatársunk el tudja végezni és nincs szükség új alkat-
részre. Alkatrészek javítását szintén vállalja a szövetség, amennyiben
viszont az alkatrészt ki kell cserélni, annak költségeit a gép tulajdonosának
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kell állnia. Ezekben az esetekben tájékoztatjuk a megrendelőt, és ajánlatot
küldünk a várható költségekről.

Garanciális javítások esetében további információkat személyesen mun-
katársainktól lehet megtudni.

Ádám Judit

Megérkeztek az iPhone tokok

Megkaptuk a korábban beharangozott, iPhone 7-es okostelefonokra való,
a készülékházat és a kijelzőt megóvó, teljes körű védelmet biztosító szilikon
tokokat, melyeket az MVGYOSZ segédeszközboltjában lehet megvásárolni.
A rugalmas tokokhoz edzett üveg védőfólia is tartozik. Akik előrendelték a ter-
méket, ők is átvehetik azt a szokásos módon.

A termék jelenleg 3 színváltozatban kapható: fekete, kék és piros, ára 1500
Ft/db.

Ádám Judit

Segédeszközboltunk háztartási kínálatából

Silvercrest beszélő személymérleg
Ár: 4200 Ft.
- méret: kb. 31x31x2,4 cm
- széles fellépő felület 6 mm-es biztonsági üvegből
- terhelhetőség max. 180 kg-ig
- jól hallható mérési eredmény több nyelven, magyarul is
- step-on funkció: bekapcsolás a mérlegre lépéskor és automatikus kikap-

csolás
A mérleg 3 darab AAA-s elemmel működik. Az ár az elemeket tartalmazza!

Gyógyszeradagoló torony
Ár: 1200 Ft.
A torony hét fiókkal, fiókonként 4 rekesszel (reggel, délben, este, éjszaka)

rendelkezik. A fiók színe fehér, teteje áttetsző, a torony mérete a 7 fiókkal kb.
11x12x5 cm.

A fiókok kivehetőek a toronyból, így egy rövidebb utazás során elég az
adott fiókot magunkkal vinnünk.
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Tapintható szabócenti (150 cm)
Ár: 999 Ft.
Ha vak emberként ön is szokott varrni, akkor ez a hasznos termék nem hiá-

nyozhat az ön háztartásából sem. A termék első 10 cm-ében centis beosztá-
sonként tapintható jelöléseket találunk. Tíz cm felett a jelölések 5 cm-enként
következnek.

Automata tűbefűző
Ár: 2980 Ft.
Ha ön egyedül is meg tudná varrni ruháit, de önt is bosszantotta a tűbefű-

zés varrás előtt, akkor ez a termék megoldást nyújt erre a problémára. Ennek
az ügyes kis eszköznek köszönhetően tapintás útján is megoldhatja a tűbe-
fűzést.

A termék összesen öt darab, egy vastagabb és egy vékonyabb típusú tűt
tartalmaz.

Pattintós tű
Ár: 570 Ft.
Ennek a terméknek a nagy előnye, hogy a hagyományos tűkkel szemben,

nem befűzni kell a cérnát, hanem a tű tetején található vájatra kell a cérnát
helyezni és egy könnyed mozdulattal bepattintani. A csomag 12 darab tűt tar-
talmaz.

Hagyományos tűbefűző
Ár: 40 Ft.

Hagyományos tűbefűző műanyag tokkal
Ár: 120 Ft.

Gumibehúzó
Ár: 60 Ft.

Benedek Zoltán

Játékok a segédeszközboltban

Duo + malom és remete társasjáték
Ár: 5520 Ft.
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A 15*15*5 cm-es fadoboz tartalmaz két kihúzható falapot. Az egyiken a
malom, a másikon a remete társasjátékkal tudunk játszani.

A doboz alján találjuk a két fakkos bábutartót. A bábuk henger alakúak,
tetejük sima, ill. negatív taktilis jelzéssel ellátott.

Malom
Játékosok száma: 2 fő.
A játék rövid ismertetése: a játékosok először felváltva, egyenként rakják le

bábuikat a táblára úgy, hogy közben próbálnak hármas malmot kialakítani.
Miután mind a 9-9 bábu a táblára került, a bábukat felváltva az üres szom-
szédos mezők egyikére lehet tolni. Ha valamelyik játékosnak akár a leraká-
sok, akár a tologatások során sikerül három bábuját egyvonalra állítania,
azaz malmot alkotnia, akkor levehet egyet ellenfele bábuiból, kivéve az
éppen malmot alkotó, ütés elleni védelmet élvezőket. A játéknak akkor van
vége, ha az egyik játékosnak már csak két bábuja marad a táblán.

Remete
Játékosok száma: 1 fő.
A játék rövid ismertetése: állítsuk fel a 32 darab bábut úgy, hogy a közép-

pontot szabadon hagyjuk. Ezután lépjünk a bábukkal úgy, hogy egy bábu
átugorhat egy szomszédos bábut, ha mögötte üres hely van. Ezzel az átug-
rott bábut kiütöttük, azt le kell vennünk a tábláról. Egy lépésben csak egy
bábut lehet kiütni, átlósan nem léphetünk, csak vízszintesen és függőlege-
sen. A játék akkor ér véget, ha már csak egy bábu van a táblánkon. Ha több
egymástól távol álló bábunk marad, elvesztettük a játszmát.

Felújított versenysakk
Ár: 6350 Ft.
Ezzel a termékkel a speciális kialakításának köszönhetően látó és látás-

sérült emberek egyaránt tudnak játszani. A mezők közepén egy kis lyuk talál-
ható, ahová a bábukat be lehet szúrni. A fekete és fehér bábukat, illetve
mezőket tapintás útján tudjuk megkülönböztetni. A tábla mérete 45*45 cm.

Rubik kocka
Ár: 2420 Ft.
Ez a klasszikus Rubik kocka taktilis jelzésekkel ellátott, így a négyzetek

tapintás útján is megkülönböztethetőek.
Benedek Zoltán
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Kutyás termékek a segédeszközboltban

Többféle jutalomfalat kapható üzletünkben 440-470 Ft közötti áron.

Jutalomfalat tartó
Ár: 1060 Ft.
Ezt a praktikus kis terméket a nadrágunk szélére vagy övünkre tudjuk

akasztani, így nem koszoljuk össze a zsebünket.
Benedek Zoltán

Társas barangoló
Egy nap a repülők között Szolnokon

Verőfényes napsütésben találkozott a Vakok és Gyengénlátók Hermina
Egyesülete Turista Szakosztályának csapata a Keleti pályaudvar előtt 7 óra
50 perckor.

A 21 fős csoport kellemesen utazott Szolnokig, ahol helyi busszal értük el
a REPTÁR múzeumot.

A tárlatvezető, aki maga is vadászrepülő pilóta volt, lelkesen és élmény-
szerűen mutatta be a szabadtéren álló különböző légi járműveket. Csapatunk
lelkes érdeklődéssel nézte meg a MIG 21-es vadászrepülő hajtóművét és
különböző elemeit. Elidőztünk a MI 19-es helikopternél is. Ezután még a
többi repülőt megnéztük és a csarnokban folytattuk utunkat.

Lehetőségünk volt a turbina makettjét megismerni, megforgatni, a maket-
teket megnézni és az igazi vasmadarakkal ismerkedni. Közülünk sokan beül-
tek a vadászrepülő pilótafülkéjébe is.

Még maradtunk volna, de eltelt az idő és mennünk kellett tovább.
Utunkat a Tisza partján sétálva tettük meg a városközpontig. Megnéztük a

Tiszavirág gyalogos hidat, közben pedig a Tiszáról hallgattunk érdekes tájé-
koztatót.

Sétánk során megnéztük a zsinagógát, az I. és II. világháború áldozatainak
emlékművét. A szép napsütésben felfedeztük a gyógyfürdőt. A városház
mögötti rózsalugasnál megismerhettük Szolnok történetét. Rövid pihenő után
megismerkedtünk a belváros nevezetes épületeivel, a főtér hangulatával.


