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csillag-delta kapcsolások. Csupán egy 
magányos oszcillátor röpködött a fe
jük felett, valahol szelíden csobogtak a 
rövidhullámok , és halkan zúgtak a re- 
duktorok. A Wheatstone - hídnál Áram

mágneses terébe vonzotta Ionocskát és 
igy élvezték a modulációt.

... és ma is rezegnek, ha azóta le nem 
csillapodtak.

Felhívások, programok

Fuss a Fényben! 
Sport és Családi Nap

A program keretei:
A Családi Nap 2013. május 25-én 

(szombat) kerül megrendezésre, a tervek 
szerint a Korzó Bevásárlóközpont előtti 
szabad téren, ahogyan az elmúlt években 
is. A rendezvény teljesen ingyenes és 
mindenki számára nyitott. A program
ban helyet kapnak tehetséges művész fi
atalok és művészeti csoportok is a szín
padon, köztük fogyatékkal élő fiatalok is. 
A kézműves sátrakban, gyermek játszó
házban arcfestés és kreatív foglalkozá
sok várják a kicsiket és nagyokat. A nap
ban kiemelt helyen szerepel a sport, ami 
egy futóversenyben és egy úgynevezett 
örömfutásban jelenik meg. Minden ese
ményben a cél, a segítségnyújtás közép
pontban van.

A programban való részvételi lehető
ség:

- a sportversenyben, futószámokban 
(400 m/egyéni, 2013 m váltófutás/5 fős 
csapatok) résztvevőként, amelyekben 
önkénteseink segítik az előzetes felkészí
tésük után a résztvevő fogyatékkal élő
ket, akik igénylik, például gyengénlátók. 
A futásra előzetesen lehet nevezni 2013.

május 5-ig a sport@kozpontegyesulet.hu 
címen. A futószámokra 10-12 óra között 
kerül sor, a többi programelem egész na
pos (10-16 óra között). Az örömfutás az 
esemény után 16 órakor kerül megren
dezésre.

- a kulturális műsorban van lehetőség 
művészeti csoportoknak, tehetséges mű
vészeknek fellépni

- a gyermek játszóházban, a kézműves 
foglalkozásokban térítésmentesen lehet 
részt venni

Elérhetőségünk:
Amennyiben további információra 

lenne szükségünk, kérem, forduljanak 
hozzánk bizalommal:

Gyulavári Attila Zsolt (programkoor
dinátor): +36-30/71-88-644

Bálega János (Egyesületi elnök): +36- 
30/71-88-649 vagy

e-mailen a
sport@kozpontegyesulet.hu címen illet
ve további információt találhatnak az 
eddigi eseményekről a:

www.facebook.com/fussafenyben ol
dalon.

mailto:sport@kozpontegyesulet.hu
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A Telefonnal a rászorultakért 
Alapítvány pályázatának eredménye

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az Alapítvány igen szűkös anyagi lehetősége miatt 
a 2012. év folyamán 95 db pályázatot tudott fogadni és ez került elbírálásra a tele
fon-beszélgetési díj támogatásával kapcsolatban.

A beszélgetési díjhoz 90 pályázó 2.160.000.- Ft támogatást kapott.
Elutasításra került 5 pályázat.
Az elutasítottak közül 2 pályázó felülvizsgálatot kért és a kiegészítő informá

ciók alapján támogatásban részesült.
Az elbírált pályázatok az Alapítvány irodájában (1013 Budapest, Krisztina krt. 

55. fsz. 9./a) megtekinthetők.
További információ az alábbi elérhetőségeken kérhető:
Tel: 06-1-458-0459
E-mail: raszorultak@tralapitvany.t-online.hu

Segédeszköz vásárlása az 
OEP támogatásával

Tájékoztatjuk a Tagtársakat, hogy az 
OEP 2013. január 1-jétől megkönnyí
tette a látássérültek számára a nagyí
tók támogatással történő beszerzését.

A segédeszköz megvásárlása a Lab
rador Kft.-n keresztül történik, ahol 
megtekinthetők a termékek, és az 
igényléshez szükséges egyedi méltá
nyossági igénylőlap is beszerezhető.

Az ügyintézés menete
Mielőtt kérelmét elindítja, kérjük, 

fontolja meg, hogy tud-e önrészt vállal
ni. Az önrész mértékét az OEP hatá

rozza meg a beadott iratok alapján. 
Amennyiben úgy dönt, hogy elindítja a 
kérelmet, az alábbi iratokat kérem, 
postai úton jutassa el a Labrador Kft. 
2030 Érd, Darukezelő u. 19/a címére, 
vagy leadhatja személyesen előzetes 
időpont egyeztetéssel a 1115 Budapest, 
Etele u. 42/b. fszt. 1-ben. Tel: 06-30- 
248-6641

Benyújtandó dokumentumok:
- szakorvos által kitöltött recept,
- szakorvos által kitöltött kórtörténe

ti összefoglaló,
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- egyedi méltányossági kérőlap, vala
mint

- egyéb szemészeti leletek, kórházi 
zárójelentések

Az OEP a kérelmező címére postáz
za a határozatot, benne az érvényes jó 
váhagyott recepttel.

A kérelmező által aláírt recepttel, va
lamint az önrész befizetésével az eszköz 
a Labrador Kft.-nél átvehető előzetes 
időpont egyeztetés után, vagy postai 
úton az aláírt recept elküldésével és az 
önrész átutalásával. A postai küldés 
díjmentes.

Irodalmi pályázat
A Bihar és Szilágy Megyei Vakok Szövetsége 2013-ban is meghirdeti a "Próféta 

léptei" című irodalmi pályázatát.
A nemzetközi irodalmi vetélkedőre magyar nyelvű alkotók műveit is várják 3 

kategóriában: próza, vers, epigramma.
A prózában egy, a vers kategóriában öt, az epigrammában 10 alkotást kell 

beküldeni.
Minden kategóriában az első helyezettet díjazzák, a díjazásra meghívást kap

nak a nyertes alkotók. A 2 napos díj átadási programon való tartózkodás minden 
költségét a pályázatot kiíró Szövetség finanszírozza.

A művek beküldési határideje: 2013. április 10. Zárt borítékban, melyen nem 
szerepelhet a pályázó semmilyen adata.

A műveket mottóval kell ellátni, ezt egy kisebb zárt borítékba is bele kell tenni 
a szerző személyes adataival és címével együtt.

Beküldési cím: Filiala nevvazatorilor Bihor-Salaj 
Oradea. Cod. 410 346 
Str. Bulevardul Dacia nr: 32.
B1 C. 56 Románia

Társkeresés
165 cm magas, 70 kg, 63 éves, rendezett körülmények között, Pesthez közeli te

lepülésen élő, látássérült özvegyasszony keresi hasonló körülményekkel rendelke
ző, független, egyszerű, de nagyszerű társát-barátját 65 éves korig.

Érdeklődni a 06-20/433-58-76-os telefonszámon lehet.


