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Meghívók, közlemények, hirdetések

Költözés miatt szünetelnek a szolgáltatások

Ezúton tájékoztatunk minden érintettet, hogy az MVGYOSZ Budapest,
Hermina út 47. alatti székházának felújítása 2020-ban megkezdődik. A felújí-
tás idejére a székházban zajló összes tevékenységet egy ideiglenes telep-
helyen, a Budapest, Thököly út 105. szám alatt folytatja a szövetség. A köl-
tözés 2019 december második felében és 2020 januárjában zajlik majd.
Ezért az MVGYOSZ székházában elérhető szolgáltatások 2019. december
12-ig vehetők igénybe.

Braille- és hangoskönyvet kölcsönözni, segédeszközt vásárolni, okostele-
fon használatot tanulni, jogi ügyekben segítséget kérni, stb. terv szerint 2020.
február első hetében lehet majd ismét.

Angyal Gábor szakmai vezető

2020. évi munkaszüneti napok 
és áthelyezett munkanapok

Jövőre csupán két munkanap-áthelyezéssel kell tervezniük a munkáltatók-
nak és a munkavállalóknak. Az első hosszú hétvége 2020-ban a húsvéti idő-
szakra esik majd, összesen hat hosszú hétvégével és két szombatra áthe-
lyezett munkanappal lehet tervezni jövőre.

Rózsa Kata, Gazsó Krisztina, Renkó Zsuzsanna és József Anna az
MVGYOSZ vakvezető kutya kiképzői részt vettek a két napos Maja Golob
Workshop-on (2019.11.02-03.), mely a NEO Magyar Segítőkutya Egyesület
szervezésében zajlott le. Köszönet érte!

A programon kiképzőink az alábbi témákban hallhattak tájékoztatást és lát-
hattak gyakorlati bemutatókat:

- glutén-jelző kutya kiképzése
- vércukorszint-jelző kutya kiképzése
- epilepszia-jelző kutya kiképzése
- autista segítőkutya kiképzése

Schiff Mónika VKK vezető
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A 2020. évi munkarend a következőképpen alakul a munkaszüneti napok-
ról rendelkező hatályos PM rendelet alapján:

Ünnepnapok, illetve pihenőnapok, a hozzájuk tartozó áthelyezett munka-
napokkal 2020-ban:

január 1. szerda - Újév - pihenőnap
március 15. vasárnap - nemzeti ünnep - hétvége
április 10. péntek - nagypéntek - pihenőnap
április 13. hétfő - Húsvét - pihenőnap (4 napos hétvége)
május 1. péntek - munka ünnepe - pihenőnap (3 napos hétvége)
június 1. hétfő - Pünkösd - pihenőnap (3 napos hétvége)
augusztus 20. csütörtök - Államalapítás ünnepe - pihenőnap (4 napos hét-

vége)
augusztus 21. péntek - pihenőnap - pihenőnap
augusztus 29. szombat - munkanap - áthelyezett munkanap
október 23. péntek - 56-os forradalom ünnepe - pihenőnap (3 napos hét-

vége)
november 1. vasárnap - Mindenszentek - hétvége
december 12. szombat - munkanap - áthelyezett munkanap
december 24. csütörtök - szenteste - pihenőnap
december 25. péntek - Karácsony - pihenőnap
december 26. szombat - Karácsony - pihenőnap (4 napos hétvége)
2021. január 1. péntek - Újév - pihenőnap (3 napos hétvége)
Négynapos és háromnapos hétvégéből is három-három lesz majd 2020-

ban, és két szombatra áthelyezett munkanappal kell majd számolni az
augusztus 20-i, illetve a karácsonyi 4 napra nyúló hétvége kapcsán.

Pentz Edina
Koncert Látássérülteknek

Időpont: 2020. január 26. 17:00-18:00
Helyszín: Vakok Általános Iskolája Nádor terem (1146 Budapest, Ajtósi

Dürer sor 39.).
Program ismertetése:
Magda Dávid orgonaművész, zeneszerző számos koncertet adott már

pályája alatt, melyek között mindig kiemelt figyelmet szentelt a fogyatékkal
élő embereknek. Jótékonysági keretek között elhangzott koncertjei többek
között a vakok és gyengénlátók egyesületeinek (ország szerte) szóltak.
Szeretné most ezt a hagyományt folytatni egy olyan négy részből álló kon-
certsorozattal, melynek egyik állomása Eger lesz. A programsorozatot 
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a Nemzeti Kulturális Alap támogatja, így természetesen ingyenes lesz min-
denki számára.

A műsorra tűzött darabokat a fellépők összekötőszövegekkel kiegészítve
fogják előadni. A koncerten elhangzó dalok ismert népdalfeldolgozások, vers
megzenésítések, valamint könnyedebb lélegzetű sanzonok lesznek. Ezek
mellett Magda Dávid zongorán és orgonán is fog játszani szóló darabokat. A
koncert érdekessége az lesz, hogy csak magyar szerzők darabjai fognak fel-
csendülni.

Rövid életrajzok:
Hegyesi-Hudik Margit 1964-ben született Debrecenben. Tanulmányait

Debrecenben és Budapesten végezte a Liszt Ferenc Zeneművészeti
Egyetemen magánének és szolfézs-karvezetés szakon. 1991 óta tanít
Egerben az Eszterházy Károly Egyetem (2016-tól) ének-zene tanszékén
hangképzést, kamaraéneket, szolfézst és operairodalmat, 2003-tól főiskolai
docensként. Előtte a debreceni Csokonai Színházban és a debreceni Kodály
Kórusban töltött 5 évet énekesként kb. a tanulmányaival egy időben.

Magda Dávid 1984-ben született Egerben, 2009-ben diplomázott orgona-
művész, tanár szakon a Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karán.
2012 és 2015 között Svédországban tanult a göteborgi Zeneművészeti
Egyetemen, ahol egyházzene (BA) és improvizáció, előadóművész szako-
kon (MA) végzett. 2016-ban zongora előadóművész diplomát (BA) szerzett a
Szegedi Tudományegyetem Zeneművészeti Karán. Jelenleg az egri
Eszterházy Károly Egyetem óraadó tanára, ahol orgonát és improvizációt
tanít, továbbá orgonát és zongorát tanít alapfokon Egerben a Farkas Ferenc
Zeneiskolában. Számos versenyeredményt tudhat magának orgonából,
valamint zeneszerzésből.

Műsor:
Kodály Zoltán: Ifjúság, mint sólyommadár, A csitári hegyek alatt,

Szőlőhegyen keresztül
Liszt Ferenc: Sanctus
Farkas Ferenc: A tündér
Kerekes János: Altató
Bartók Béla: Három csíkmegyei népdal
Magda Dávid: A régi panasz
Magda Dávid: A csillagok szerelme
Magda Dávid: Öt Prelűd – részlet
Solti Árpád: La Violetta belépője
Balogh Máté: Colombina belépője


