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Felhívások, programajánlók

Irodalmi arcképcsarnok 
(Gárdonyi Géza)

A VGYHE keretében működő Horizont Kultúrcsoport 
Gárdonyi Géza író születésének 150. évfordulója tiszteletére iro
dalmi-műveltségi vetélkedőt rendez Szövetségünk Székházában, 
2013. október 19-én 10 órai kezdettel. Cím: Budapest, XIV., 
Hermina út 47.

A vetélkedőre 4 fős csapatokat várunk! Készülni az alábbi 
művekből kell:

Gárdonyi Géza önéletrajza (megtalálható az interneten)
Egri Csillagok c. regény
Az én falum novellafüzér
A feltüntetett művek megtalálhatók az MVGYOSZ Hangos

könyvtárában.

Jelentkezési határidő: 2013. október 5.

A vetélkedőn a 14. életévüket betöltött személyek vehetnek 
részt.

Felhívjuk figyelmüket, hogy irodalmi totó is lesz, a kitöltéshez 
látó segítséget tudunk biztosítani!

A program lebonyolítását és figyelemmel kísérését szakmai 
zsűri végzi! A díjakat szintén ők ítélik oda a győzteseknek.

Jelentkezni lehet:
Nagy Krisztinánál a horizontkultura@gmail.com e-mailcímen
Bereczk Istvánnénál a 06-20-9770-356-os telefonszámon
Hermina Egyesület irodájában Balogh Tamásnál.

Mindenkinek jó  felkészülést kívánnak a Szervezők!

mailto:horizontkultura@gmail.com
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Meghívó Országos Braille 
olvasásversenyre

A Vakok és Gyengénlátók Szabolcs- 
Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete 
2013. szeptember 20-21. között immár 
9. alkalommal hívja Nyíregyházára 
azokat a látássérülteket, akik hódolnak 
a Braille írásnak.

Mint eddig minden évben, most is 
egy szabolcs-szatmár-bereg megyei író, 
költő munkásságával ismerkedhetnek 
meg a versenyzők, a kísérők és a kö
zönség.

Az elmúlt években olyan élő vagy 
már elhunyt irodalmárok írásai szol
gáltak versenyműként, mint Nógrádi 
Gábor, Losonczi Léna, Krúdy Gyula, 
Móricz Zsigmond, Osztojkán Béla, 
Végh Antal, Neuzerné Papp Erika, akik 
egyéni irodalmi világukkal bűvölik el 
az olvasókat.

Idén Margócsy Józsefre emlékezünk, 
aki 2013-ban 94 évesen hunyt el, maga 
mögött hagyva számtalan értékes gon
dolatot.

A Braille olvasásverseny az évek fo
lyamán nemzetközi hírűvé vált, hiszen 
Romániából is jelentkeztek magyar aj
kú olvasók.

A 9. Országos Braille olvasásversenv
programja:

2013. szeptember 20.
Érkezés Nyíregyházára a délutáni 

órákban. Városnézés, ismerkedés Nyí

regyháza történelmével, híres tereivel, 
épületeivel, séta a Sóstói tó körül. A 
szállás elfoglalása, vacsora.

2013. szeptember 21.
10:00 órakor kezdetét veszi a ver

seny. A zsűri értékelése után eredmény- 
hirdetés.

13:00 órától ebéd, majd hazautazás.

A versenyre gyerekeket és felnőtte
ket egyaránt várunk, akik a magyar 
Braille írás jelenlegi szabályának meg
felelően, teljes szövegezéssel készített 
anyagot hangosan olvasnak fel.

Jelentkezni és információt kérni 
2013. augusztus 1. - szeptember 20. kö
zött lehet az alábbi elérhetőségek vala
melyikén:

Cím: Vakok és Gyengénlátók Sza- 
boIcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesüle
te, 4400 Nyíregyháza, Országzászló tér 
8. 2. emelet.

Tel: 0642-407-486, 0630-373-1380
Email: ugyfelszolga@upcmail.hu
Web: www.vakegy.hu

A 9. Országos Braille olvasásverseny 
megvalósítását a Nyíregyháza Megyei 
Jogú Város Civil Alapnál elnyert pályá
zati támogatásból fedezzük.

A szervezők

mailto:ugyfelszolga@upcmail.hu
http://www.vakegy.hu
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BRAILLE IRAS-OLVASAS 
VETÉLKEDŐ

"Nem a győzelem a fontos"

A Vakok és Gyengénlátók Hermina Egyesülete 
2013. október 5-én délelőtt 10 órai kezdettel,

immár 8. alkalommal
Országos Braille írás-olvasás 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 írás versenyhez saját pontírógépüket hozzák 

magukkal. Amennyiben nincs erre mód, ezt mindenképpen előre jelezzék, hogy 
gépet tudjunk biztosítani.

Telefonszám: 06-1/273-0755, Postacím: 1406 Budapest Pf. 40. 
e-m ail: info@herminaegyesulet.hu

Az elmúlt évekhez hasonlóan az első három helyezett mindhárom kategóriában 
nagy értékű vásárlási utalványban részesül.

Minden kedves pontírást szerető és ismerő sorstársat tudásszinttől 
függetlenül szeretettel várunk!

A Hermina Egyesület vezetősége és Közművelődési és Kulturális Bizottsága

Társkeresés
43 éves, zöld szemű, barna hajú, gyengénlátó, dolgozó férfi, egy életre szóló 

kapcsolatra olyan hölgyet keres, aki debreceni kis lakásomba hozzám tudna 
költözni.

Cím: Létai Csaba, 4027 Debrecen, Füredi u. 56.1/5. Tel.: 06-30-500-9632

mailto:info@herminaegyesulet.hu
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Az Infoalap meghirdette 2013. évi 
adományozási pályázatait

Az "Informatika a látássérültekért" Alapítvány 2013-ban két nagyszabású, 
párhuzamosan futó pályázatot hirdetett meg augusztus végén.

1. Az "Audio eszközök 2013" című pályázatban digitális diktafonokra és mikro- 
fonos fejhallgatókra lehet pályázni. Újdonság, hogy a felhívással folyamatos 
adományozást indítottunk, tehát aki megfelel a kiírás feltételeinek, az automatiku
san elnyeri az igényelt eszközt, amelyet a kiértesítést követően személyesen vagy 
postai úton vehet át. Az adományozás a készlet erejéig tart, és az adomány kéréseket 
a beérkezés sorrendjében szolgáljuk ki.

2. A "Képernyőolvasó és nagyító szoftverek 2013" c. adományozási 
pályázatunkban a JAWS fór Windows 14.0 és a MAGic 11.0.4 professzionális segítő 
szoftverek legfrissebb, magyar nyelvű licenceit és verziófrissítéseit lehet igényelni. 
A nemzetközileg is legelterjedtebb segítő szoftverek magyar változatai pro
fesszionális szolgáltatásokat nyújtanak felhasználóiknak, mindkettő tartalmazza a 
legkedveltebb Profivox beszédszintetizátort, és a JAWS mellé - szintén ingyenesen - 
biztosítjuk a több mint ötven nyelvet és nyelvváltozatot támogató Vocalizer hang
okat is. Viszont a korábban képviselt adományozási koncepcióinktól eltérően, most 
összefogást kell kérnünk pályázóinktól! Annak érdekében, hogy a közel 1.300 fős, 
eddig adományban részesült felhasználói tábor minden tagját hozzá tudjuk segíteni 
a legfrissebb szoftververziókhoz, valamint a közösséghez csatlakozni kívánókat még 
szélesebb körben vonhassuk be, pályázati díj formájában hozzájárulást kell 
kérnünk pályázóinktól. A pályázói hozzájárulás rendszere a felmerülő költségek 
olyan megosztását teszi lehetővé, mely jelentős mértékben képes tágítani az 
adományban részesülők körét. Célunk, hogy a korábbi évekhez képest sokkal több 
látássérült embert juttassunk lehetőséghez, hogy azok a pályázók is, akik még soha 
nem szerepeltek a támogatottak listáján, most végre hozzájuthassanak a megpályá
zott szoftverhez vagy frissítéshez. Alapítványunk jelmondata több mint egy évtizede 
változatlan: "Tegyük együtt láthatóvá a világot!".

Pályázatainkról részletes információt kaphatnak honlapunkon a 
www.infoalap.hu/palyazatok menüpont alatt, illetve e-mailen, telefonon vagy 
személyesen kérhetnek tájékoztatást az alapítvány ügyfélszolgálatán Molnár Ákos 
ügyfélszolgálatos munkatársunktól. (Elérhetőségek: e-mail cím:
helpdesk@infoalap.hu; telefonszámok: +36 (1) 273-3188, +36 (70) 295-9288; 
irodánk címe: 1143 Bp., Ida u.7.)

Az "Informatika a látássérültekért" Alapítvány csapata

http://www.infoalap.hu/palyazatok
mailto:helpdesk@infoalap.hu

