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Kellemes meglepetés volt a zsinagóga meglátogatása. Az épület keleties
vonása mellett a magyar szecesszió erős hatása érvényesül. Az épület kívül-
belül nagyon szép. A magyar kormány is részt vett a 2018-ban történt felújí-
tásában. Délután a szabadkai piacon vásárolgattunk és fedél alól nézhettük,
hogy esik az eső.

Harmadik nap Makó nevezetességeit kerestük fel. A várost 1686-ban az
országot elhagyni kénytelen törökök bosszúból teljesen elpusztították. De az
élet hamarosan újra indult, a város fejlődött, főleg a monarchia idején, mint
Csanád megye székhelye. Sajnos Csanád megye megszűnt, a volt székhely
csak az 1970-1980-as évektől kezdett újra éledni. Néhány érdekességet sze-
retnék csak kiragadni, melyek Makóra jellemzőek: városháza, főtér, régi
posta, a hegedűs Fátyol Misi szobra és természetesen a híres Hagymaház,
amely Makovecz Imre egyedi, zseniális stílusában készült. Az üvegtornyok-
ban lévő kisebb tornyok szimbolizálják a hagyma belsejét és rétegeit. Szintén
organikus stílusban készült a makói Hagymatikum Gyógyfürdő.  A hagyma
alakú kupolával az épület érdekes, szép, szinte játékos.

Szeged volt utolsó állomásunk. Sétáltunk a patinás Kárász utcán, beültünk
a híres Virág cukrászdába, ahol egykor Ady is megfordult. Megcsodáltuk a
Dóm téren az 1879-es árvíz után épült Fogadalmi templomot, s az őt övező
árkádok alatt a magyar tudomány, művészet nagy alakjait ábrázoló dombor-
műveket. Hazaindulás előtt ehettünk halászlét a Tisza parton, vagy fagyiz-
hattunk a történelmi városrészben.

A kirándulás kellemességével emelkedik ki a sok, szép, emlékezetes
országjárásunk közül. Változatos volt a program, sok új információhoz jutot-
tunk, nem volt fárasztó a napi útvonal. Nagyon jól vezetett és magyarázott
Csillag Péter idegenvezetőnk. Még az időjárás is igazodott hozzánk.
Köszönjük Hirth Ignác szakosztályvezetőnek és az anyagi hátteret biztosító
alapítványnak.

A Turista Szakosztály nevében: Balázs Éva

Meghívók, közlemények, hirdetések
Az MVGYOSZ sajtótermékeinek előfizetési díja 2020-ban

Az MVGYOSZ elnöksége 2019. október 4-én tartott ülésén döntött arról,
hogy a szövetség sajtótermékeinek ára 2020-ban változatlan marad. Ennek
értelmében tehát:



VAKOK VILÁGA50

- Vakok Világa sík 4620 Ft
- Vakok Világa Braille: 4095 Ft
- Vakok Világa elektronikus 1890 Ft
- Vakok Világa hangos (MP3) 1890 Ft
- RTV Braille 6285 Ft előfizetési díjon vásárolható meg.
Részletes tájékoztatás az előfizetéssel kapcsolatosan Szitás Anett munka-

társtól kérhető az elofizetes@mvgyosz.hu e-mail címen.
Dr. Nagy Sándor elnök

„Muzsikánál nincs jobb barát”

Kisnémedi Varga Pál és barátai zenés
műsort adnak a Magyar Vakok és
Gyengénlátók Országos Szövetsége székhá-
zában 2019. november 16-án. 

A műsorban fellépnek: Kisnémedi Varga
Pál, Hlavátsch László, Kovács Böske, Ódor
Vera, Németh Nikoletta, Hegyi Erzsébet,
Németh Sándor.

Konferál: Bodrogi Zsuzsi
Zenei kíséret: Reményi Géza és zenekara
A műsorban magyar nóták, operettek, örök

zöldek is elhangzanak.
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.

Társat keresek

53 éves, 190 cm magas, látássérült férfi keres, lehetőleg Veszprém és kör-
nyékén tartós kapcsolatra vágyó hölgyet.

Elérhetőségeim: somogyirobert66@gmail.com
és tel.: +36(70)631-6845.


