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Elnökségi tudósítás
Az MVGYOSZ Országos Elnöksége

2012. december 4-én tartotta soron kö
vetkező ülését az MVGYOSZ székhá
zában. A testület Kovács Béla elnöksé
gi tag hiányzása miatt 6 fővel látott 
munkához.

Kroll Zsuzsanna elnökségi kabinet
vezető tájékoztatta a jelenlévőket, hogy 
a Civil Liciten az MVGYOSZ felkínált 
szolgáltatását 320 ezer forintért a 
Telekom vásárolta meg. A kínált prog
ram szerint a szervezet dolgozói egy 
családi nap keretében megismerked
hetnek a kutyaiskola működésével a 
helyszínen. A szolgáltatás címe: Mo
solyvár.

Dr. Micserics József vázolta a bértá
mogatással kapcsolatos tudnivalókat. 
A Hivatal célja továbbra is az, hogy a 
tagság a 2013-ban bekövetkező válto
zásokból minél kevesebbet érezzen 
meg.

A Fejér megyei tagegyesület költség- 
vetési támogatásának tárgyalásakor az 
előterjesztett határozati javaslatot, 
mely szerint az Emberi Erőforrások 
Minisztériuma fejezeti kezelésében a
2013. évi költségvetési soron a Szövet
ség részére megítélt támogatási összeg
ből 2013. évben a 2012. évi felosztással 
ellentétben a Vakok és Gyengénlátók 
Fejér Megyei Egyesülete is részesül, az

elnökség nem fogadta el.
Az Országos Elnökség a Vakok Vilá

ga újság szerkesztésére a januári el
nökségi ülésen pályázatot ír ki.

A tagegyesületek és a központ anyagi 
helyzetére, valamint a jogszabályok és 
az aktualitások változására való tekin
tettel 2013-ban az MVGYOSZ több 
egynapos továbbképzést tervez, szak
emberek meghívásával.

Szakály Melinda tájékoztatta az el
nökséget, hogy az MVGYOSZ bekerült 
az Emberi Jogi Kerekasztal tagjai kö
zé. Az elnökség döntése alapján az 
MVGYOSZ Dr. Nagy Sándor elnökségi 
tagot delegálja a munkacsoportba.

Kuminka Györgyné helyreigazítást 
kért a Vakok Világa legutóbbi számá
ban megjelent gyógyszeres dobozokon 
lévő Braille-feliratokkal kapcsolatban, 
ezért az erre vonatkozó határozat teljes 
szövegét az alábbiakban olvashatják:

85/2012. (X. 9.) sz.
Elnökségi Határozat

Az elnökség a 28/2012. (II. 21.) sz. El
nökségi Határozat 9. pontját az alábbi
ak szerint módosítja:

"9. Minden esetben, amikor a ma
gyar helyesírás szabályai szerint szük
séges, nagybetűjelet kell pontírásban
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használni. Betűszó esetén a szó előtt a 
nagybetűjel duplázásával kell jelezni, 
hogy a szó minden betűje nagy. Ez nem 
vonatkozik a gyógyszerkészítmények 
csomagolásán feltüntetendő Braille fel
iratokra. ’’

Indok:
Az Európai Szabványügyi Bizottság 

(Comité Européen de Normálisadon: 
CEN) gyógyszerkészítmények csoma
golásán feltüntetendő Braille feliratok
ra vonatkozó irányelveinek B. mellék
lete tájékoztató jelleggel szabályozza a 
Braille írás jellemzőit. A melléklet 1. 
pontja foglalkozik a Braille karakter- 
készlettel. A negyedik bekezdés az 
alábbiakat tartalmazza:

" A nagybetű jelzők használata csak 
abban az esetben indokolt, ha elkerül
hetetlen, például védjegyek. A védjegy 
szimbólum alkalmazása kerülendő."

Az elnökség ezt a tájékoztató jellegű 
ajánlást elfogadja és alkalmazásához 
hozzájárul a gyógyszerkészítmények 
csomagolásán feltüntetendő Braille fel
iratok esetében.

Indokolás: -
Felhatalmazott: -
Felelős: -
Határidő: -

A határozatot támogatta: 6 elnökségi 
tag (jelenlévők egyhangúlag)

A határozatot ellenezte: -
Tartózkodott: -
Az elnökség a jövő évi első EET idő

pontját január 10-re, a következő el
nökségi ülés időpontját január 16-ára 
tűzte ki.

Sz. Sz.

"Ó zongora, te zengő zongora, süvölts az éjbe, lelkem
hangszere!”

Kosztolányi Dezső

Zendült a zongora
Az MVGYOSZ zongorájának felújí

tását kezdeményezték neves művészek, 
akik csodálatos produkciójukkal azért 
szórakoztatták a közönséget az 
MVGYOSZ Hermina termében decem

ber 8-án, hogy az est bevételét és a tá
mogatók adományát a hangszer reno
válására fordíthassuk.

Sokan tudjuk, hogy a "nagyterem
ben" van egy zongora, de vélhetően
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többen nem voltunk eddig tudatában 
annak, milyen kincs repített el bennün
ket már számtalanszor a zene világába. 
Pedig a szakértők rajonganak érte, 
nem véletlenül, hisz a Petrof zongorák 
robusztus és éneklő hangzással rendel
keznek, modelljeik éppúgy megtalálha
tóak a milánói Scalában, mint a syd
neyi Operaházban. Méltán vagyunk 
hát büszkék rá, hisz ahogy a szakembe
rektől értesültem róla, nagyon kevés 
példány van belőle az országban. Ha 
egy komplex felújításon átesne, a vilá
gon bárkit meghívhatnánk kon
certezni...

Kassai István és Szarvas József a 
Szövetségben tett legutóbbi "látogatá
sukkor" meglátták a zongorában rejlő 
lehetőségeket, így a híres szoprán éne
kesnő, Bazsinka Zsuzsanna csatlakozá
sával már hárman álltak a nemes ügy 
mellé.

Mivel az urakról egy korábbi írás
ban már szóltam, most Bazsinka Zsu
zsannát mutatom be Önöknek röviden. 
Tanulmányait a budapesti Liszt Ferenc 
Zeneakadémián végezte. 1989-ben de
bütált, ezidő óta az Operaház magán
énekese. Számos szerződés kötötte né
met operaházakhoz, valamint vendég
szerepeit Drezdában, Hannoverben, 
Luxemburgban, Franciaországban,

Svédországban, Szlovákiában, Romá
niában és Japán nagy városaiban.

Koncerténekesként az ország legje
lentősebb koncerttermeiben hallhatta a 
közönség. Repertoárján több mint 60 
opera szerepel, a barokktól a 20. száza
di operákig. Számos díjat és kitüntetést 
kapott, mint pl. Székely Mihály emlék
plakett, Melis György-díj, valamint 
"Hűség a hazához Érdemkereszt", első 
Osváth Júlia díjas, Érdemes Művész.

Szólt hát a muzsika, zendült a zongo
ra, Liszt és Kodály szerzeményein túl 
hallhattuk Dsida Jenő, József Attila, 
Babits Mihály műveit.

Az est végére 86 ezer forint összegű 
bevétel gyűlt össze, ami időközben a tá
mogatóknak köszönhetően 106 ezer fo
rintra emelkedett. A jövő évben tehát 
némi kiegészítés után megtörténhet a 
hangszer felújítása.

Köszönettel tartozunk a támogatók
nak, akik adományukkal lehetővé te
szik, hogy tehetséges látássérült művé
szeink továbbra is koncertezhessenek a 
Hermina teremben, valamint fellépő 
vendégeinknek, hogy felejthetetlen, va
rázslatos élményekkel ajándékoztak 
meg bennünket.

Sz. Sz.


