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Dymo szalag feliratozó
Ár: 6200 Ft.
Ennek az eszköznek a segítségével Braille-írással láthatjuk el az ottho-

nunkban található különböző termékeinket. Az eszköz egy 8 karakterből álló
Braille-táblából és a szalag felfűzésére alkalmas hengerből áll, így gyorssá
és kényelmessé téve a használatot. A termék továbbá tartalmaz egy darab
pontozót is.

Benedek Zoltán

A Fehérbot nemzetközi napja az MVGYOSZ-ben 
(2019. október 14.)

A vak és gyengénlátó emberek társadalmi részvételének erősítése meg-
követeli, hogy az érdekképviselet a felnövekvő generációkra különös figyel-
met fordítson. A társadalmi integráció első fontos színtere a nevelés-oktatás
intézményrendszere, ezért a Fehérbot nemzetközi napján 2019-ben a látás-
sérült diákok köz- és felsőoktatásban való egyenlő esélyű részvételére irá-
nyítjuk a szakma és a sajtó figyelmét.

A Fehérbot nemzetközi napját egy nappal megelőző sajtónyilvános ese-
ményen nemcsak az MVGYOSZ látássérült diákokat segítő "A jövő kilátásai"
című projektjének legfrissebb fejleményeiről számolunk be, hanem egy
különleges kiállításra is hívjuk vendégeinket, mely a vak és gyengénlátó diá-
kok oktatását segítő izgalmas és különleges eszközök tárházába enged
betekintést és ad tippeket diákoknak, szülőknek, pedagógusoknak és dön-
téshozóknak egy befogadóbb oktatási környezet megvalósításához.
Emellett, hagyományainkhoz híven, azon személyek kitüntetése sem marad
el, akik az elmúlt években a látássérült emberek társadalmi integrációját kie-
melkedő munkájukkal támogatták.

Program:
9:30 – 9:50:  Sajtótájékoztató
10:00: Megnyitó beszédet mond dr. Nagy Sándor, az MVGYOSZ elnöke
10:10: Braille emlékérmek átadása
10:20: Az integrált oktatásban részt vevő látássérült tanulók és hallgatók

lehetőségeinek és helyzetének ismertetése Magyarországon
- Maruzsán Zoltán, az EMMI köznevelésért felelős államtitkára

Meghívók, közlemények, hirdetések
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- Hajnal Gabriella, a Klebelsberg Központ elnöke
- Botárné Barcza Éva, az Oktatási Hivatal Pedagógiai-szakmai

Szolgáltatások Koordinációs Főosztályának Szakmai Szolgáltatások
Osztályának osztályvezetője

10:50: A jövő kilátásai projekt bemutatása
- dr. Csocsán Lászlóné a projekt munkatársa
11:00: A jövő kilátásai weboldal bemutatása
- Puskás Anett a projekt munkatársa
11:10: Tanulásban segítő eszközök a látássérült diákok integrált oktatásá-

ban
- Rozsmann Éva, a Vakok Általános Iskolája Egységes Módszertani

Intézményének gyógypedagógusa
11:20: A piktogram pályázat eredményhirdetése
- Angyal Gábor, az MVGYOSZ szakmai vezetője
A látássérültek tanulását segítő eszközök kiállítása, amely a rendezvény

napján folyamatosan megtekinthető.
Részvételi szándékukat, kérjük, a szervezes@mvgyosz.hu e-mail címen

szíveskedjenek jelezni 2019. október 10-éig.

Dr. Bánó Miklós Braille-írás és játék a pontokkal 
vetélkedő

„Nem a győzelem a fontos”
A Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesülete 2019. október 12-én szom-

baton délelőtt 10 órai kezdettel, immár 14. alkalommal Országos Braille-írás
és játék a pontokkal vetélkedőt rendez.

A vetélkedő helye: szövetségünk székházának kiselőadó terme (Bp. XIV.
Hermina út 47.).

Jelentkezni lehet egyesületünk irodájában személyesen, telefonon vagy
levélben, akár a verseny napján a helyszínen is. Kérjük a jelentkezőket, hogy
az írásversenyhez saját pontírógépüket hozzák magukkal. Amennyiben
nincs erre mód, akkor ezt mindenképpen kérjük előre jelezni, hogy gépet tud-
junk biztosítani. Az írásversenyen lehetőség van a kisrövidírás szabályai
vagy a teljes írás szabályai szerint versenyezni.

Változás a korábbi évekhez képest, hogy a tavalyi évtől olvasás verseny
nem szerepel a nap programjában, csak írás és a játék a pontokkal vetélke-
dő. Aki olvasásversenyen szeretne részt venni, annak erre tavasszal a
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei egyesületnél van lehetősége.
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Telefonszám: +36(1)273-0755, postacím: 1406 Budapest Pf. 40, e-mail:
info@herminaegyesulet.hu.

Az elmúlt évekhez hasonlóan az első három helyezett mindkét kategóriá-
ban díjazásban részesül.

Minden kedves pontírást szerető és ismerő sorstársat tudásszinttől függet-
lenül szerény megvendégeléssel is szeretettel várunk!

A Hermina Egyesület vezetősége és Közművelődési és Kulturális Bizottsága

Móricz Zsigmond irodalmi műveltségi vetélkedő

A Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesületének Horizont Kultúrcsoportja
2019-ben is megszervezi irodalmi műveltségi vetélkedőjét. A kötelező felké-
szülési anyag Móricz Zsigmond (1879-1942) élete és munkássága, valamint
a Rokonok című regénye. 4 fős csapatok jelentkezését várjuk.

A vetélkedő időpontja: 2019. november 9. (Hermina Kulturális Napok kere-
tében),  kezdési időpont délelőtt 10 óra.

Helye: MVGYOSZ Székház Hermina Terem (1146 Budapest Hermina út 47.).
Játékmester: Lévai Szabó Márta.
A lebonyolítás ugyanaz, mint ami az elmúlt években volt: a játékmester

kérdéseket tesz fel a csoportoknak külön-külön mind a regényből, mind az író
munkásságából, életéből és ezt pontozzák tudás szerint. Az a csapat nyer,
akinek a legtöbb pontja gyűlik össze. Az első három helyezett csapatot díjaz-
zuk, a díjak a vakok és gyengénlátók mindennapi életét elősegítő eszközök,
valamint vacsora vagy ebéd meghívás, színházjegyek, CD lemezek lesznek.
A játék nyitott, bárki jelentkezését elfogadjuk tagegyesülettől függetlenül.

Jelentkezési határidő: 2019. november 8, de a helyszínen is lehet jelentkezni.
A fent nevezett regény mind a Hangos-, mind a Braille-könyvtárban megta-

lálható, Móricz Zsigmond élete és munkássága pedig az interneten elérhető.
Jó felkészülést kívánnak a szervezők

„Muzsikánál nincs jobb barát”
Kisnémedi Varga Pál és barátai zenés műsort adnak a Magyar Vakok és

Gyengénlátók Országos Szövetsége székházában 2019. november 16-án. A
műsorban fellépnek: Kisnémedi Varga Pál, Hlavátsch László, Kovács Böske,
Barabás Sándor, Ódor Vera, Németh Nikoletta, Hegyi Erzsébet.

Konferál: Bodrogi Zsuzsi
Zenei kíséret: Reményi Géza és zenekara
A műsorban magyar nóták, operettek, örök zöldek is elhangzanak.
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A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány 
Erzsébet-program pályázatai

A Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány immár több mint 7 éve nyújt üdülési,
pihenési lehetőséget többek között nyugdíjasok, nagycsaládosok, fogyatékos-
sággal élő felnőttek és gyermekek részére az Erzsébet-program keretein belül.

Az Erzsébet-program folytatásaként 2019. szeptember 17. napján kedden
10 órakor jelentek meg új pályázati kiírásaink.

Elsőként a sok gyermeket (nagycsaládok) illetve a fogyatékossággal élő
gyermeket nevelő családok számára 2019. szeptember 17-én 10 órakor
nyílt meg a pályázási lehetőség. 

2019. szeptember 30-án az idős korúak és a fogyatékossággal élők
adhatják majd be pályázatukat kedvezményes üdülésre az elektronikus felü-
leten keresztül.

A pályázatok benyújtására – a korábbi pályázati időszakokkal megegyezően
– továbbra is kizárólag az elektronikus pályázati felületen keresztül van lehető-
ség, amely felület a www.erzsebetprogram.hu honlapról érhető el. A pályázatok
beadása előzetes regisztrációhoz kötött (előzetes regisztrációnak számít a
korábbi pályázatok során létrehozott felhasználói fiók is, így visszatérő pályázók
a korábbiakban létrehozott e-mail cím és jelszó páros használatával tudnak a
felületen bejelentkezni, és a felmerült, valamint szükséges változások frissítését
követően pályázatot benyújtani). A pályázatok elbírálásának és a nyertesek
értesítésének időpontja 2020. január 20. minden célcsoport esetében.

FIGYELEM! A törvényi szabályozások változása miatt mind a vissza-
térő, mind az új pályázók számára kötelező új, 2019. szeptember 17-től
hatályos un. „Hozzájáruló nyilatkozat személyes adatok kezeléséhez”
nevű dokumentum kitöltése, aláírása és a pályázói felületre feltöltése!
A dokumentum elérhető a www.erzsebet-program.hu weboldalról.

További változás, hogy az Erzsébet-program személyes ügyfélszolgálata
bezárt. Azon érdeklődők számára, akik telefonos segítséget kérnek, az aláb-
bi elérhetőségen tehetik ezt meg: +36(1)884-4111.

A pályázati felhívások és egyéb dokumentumok a Magyar Nemzeti Üdülé-
si Alapítvány honlapján is megtekinthetők.

Időpont: 2019. november 16. 14:30
Helyszín: MVGYOSZ székház (1146 Budapest, Hermina út 47.)
Belépő: 1200 Ft
Jegyeket az MVGYOSZ székház portáján lehet kapni 2019. szeptember

10-től.


