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Bemutatkozik a szerkesztő
Kedves Olvasók!
Szeretnék bemutatkozni mint a Vakok Világa új segédszerkesztője. Tóth Eve

imnek hívnak, és Kovács Judit mellett most már én is az Önök szolgálatára állok. 
Bízom benne, hogy hasznos munkatársa leszek a folyóiratnak, és hogy minél iz
galmasabb cikkekkel informálom és szórakoztatom majd Önöket.

Egy kicsit rólam: Huszonkét éves vagyok, ebben az évben végeztem az ELTE 
kommunikáció és médiatudomány szakán és ezzel párhuzamosan az intézményi 
kommunikátor felsőfokú szakképzésen. Jelenleg pedig az ELTE pszichológia sza
kára járok. Az utóbbiból következik, hogy találkozhatnak majd pszichológiai vo
natkozású témákkal is az újság hasábjain.

Az egyetemen volt lehetőségem mélyebben megismerkedni a novella- és vers
írással, ezért örömmel venném, ha ez az irány is hangsúlyosabban megjelenne a 
folyóiratban, amihez várjuk az Önök műveit is. Szeretném az olvasói igényeket, 
ötleteket minél inkább szem előtt tartani, s ezt rendkívül megkönnyítené, ha ki- 
töltenék a mellékletben található rövid kérdőívet.

Köszönöm szépen előre is a segítségüket!

Tóth Evelin

Házunk tájáról

Elnökségi tudósítás
A nyár utolsó elnökségi ülésén (2013. 

augusztus 14.) a következő személyek 
vettek részt: Szakály Melinda elnök, 
Nagy Sándor, Barnóczki Gábor, Né
meth Orsolya, Nagy Tünde, Kuminka 
Györgyné elnökségi tagok, Pesti 
Zoltánné elnökségi póttag, valamint a 
hivatal képviseletében: Dr. Micserics 
József hivatalvezető, Kutor Sándorné 
pénzügyi-gazdasági vezető és Baráth 
Barbara elnökségi asszisztens. Majoros

Kálmánné elnökségi póttag jelezte tá
volmaradását. Dr. Tóka László alelnök, 
a gyógyászati segédeszköz-ellátással 
foglalkozó munkacsoport ülésén tar
tózkodott.

Döntés a HD kampányról

A Szövetség Humán Dialóg Kft-vel 
(Továbbiakban HD) folytatott együtt
működését az elmúlt időszakban több
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kritika érte, ezért az elnökség megkér
te a tagszervezeteket, foglaljanak állást 
az ügyben: továbbra is a HD lássa el a 
kampányokkal kapcsolatos feladato
kat, vagy keressen a Szövetség más al
ternatívát a kampányok lebonyolításá
ra. Összesen hét tagszervezettől érke
zett visszajelzés. A HD üggyel kapcso
latban etikai és gazdaságpolitikai kér
dések is felmerültek. Szakály Melinda 
elmondta, Magyarországon nincs má
sik olyan cég, amely teljes körben biz
tosítaná a kampányok előkészítését és 
lebonyolítását, valamint a kampány 
megindulásának költségeit kamatmen
tesen finanszírozná, ezzel nagy terhet 
levéve a Szövetség válláról. Felmerült, 
ha ezek ellenére megszűnne a HD-val 
való együttműködés, milyen formában 
lehetne tovább irányítani a kampányo
kat. Egyetértés született, hogy a kam
pányokat központilag kell irányítani, 
nem lenne hatékony kiadni a feladato
kat a tagszervezeteknek. Az alternatí
vák kizárása után újból felmerült a 
Humán Dialóg Kft. eddigi teljesítmé
nyének elemzése. Elhangzott, hogy 
szükség van azokra a biztos bevételek
re, melyeket eddig a HD biztosított. Át
hidaló megoldásként az elnökség ab
ban egyezett meg, hogy új árajánlatot 
kérnek a cégtől egy két és négy éves

időszakra, amellyel nem determinálják 
az ügymenetet, és a két év múlva vá
lasztandó elnökséget nem hozzák olyan 
helyzetbe, amelyben nem tudnak érde
mi változtatásokat megtenni.

Tájékoztató Dr. Földi János 
leveléről

Dr. Földi János levélben kereste fel a 
Felügyelő Bizottságot, hogy a Direkt 
Mail kampánnyal kapcsolatos adatok 
kivizsgálását kérje. A FB az augusztus 
14-i ülésig nem tudott érdemben állást 
foglalni, tekintettel az ügy komplexitá
sára és a kérdések megválaszolásához 
szükséges pénzügyi elemzések időigé
nyességére.

Testületi tagok delegálása 
az FSZK-ba

A Fogyatékos Személyek Esélyegyen
lőségéért Közhasznú Nonprofit Kft. fel
kérte az MVGYOSZ-t, hogy konzultá
ciós testületének szakmai fórumaiba 
delegáljon elnökségi tagokat. Az alábbi 
listában látható a személyek névsora és 
az általuk képviselt terület megnevezé
se.

Oktatás-képzés: Kuminka György né
Foglalkoztatás: Barnóczki Gábor
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Önálló életvitel: Szakály Melinda
Egészségügy: Majoros Kálmánné
Kultúra, sport, szabadidő: Nagy 

Tünde
Egyenlő esélyű hozzáférés: Németh 

Orsolya

Elnökségi kabinet felállítása

Az elnök asszony és a hivatalvezető 
úr elkészítette a Szövetség munkaválla
lóival kapcsolatos kimutatásokat, ami
nek alapján felállították az elnökségi 
kabinetet. A kabinet célja, hogy egy-e- 
gy elnökségi tag munkájának köny- 
nyebb elvégzéséhez segítséget nyújtson 
azzal, hogy a feladatok előkészítésében 
és végrehajtásában az elnökségi tagok 
egy vagy több személyt maguk mellé 
rendelhessenek.

Rövid hírek

- Pontyos Tamás nem teljesítette ha
táridőre a Szövetség szervezetfejleszté
si munkálatait, ezért eljárás indult az 
előleg visszafizetése érdekében.

- Az elnökség kitűzte a Fehér Bot na
pi rendezvény időpontját: 2013. októ
ber 11-én 11 órától kezdődik. A prog
ramok még szervezés alatt vannak.

- A Vodafone együttműködési aján
lattal kereste meg a Szövetséget. A le
hetséges új flottacsomag feltételeit az 
elnökség azonban nem találta kedvező
nek. Később döntenek az esetleges 
megállapodásról.

Tóth Evelin

Közlemény
2013. szeptember 6-án a MagNet Magyar Közösségi Bank által, a Közösségi 

Adományozási Programban résztvevő civil szervezetek számára kiírt pályázatra 
a "Kutyával a vakvilágból" címmel a Vakvezető kutyakiképző Iskola által be
nyújtott pályaművet a zsűri nyertesnek ítélte meg. Az elismerő oklevelet Molnár 
Csaba a MagNet Magyar Közösségi Bank igazgatósági tagja adta át. A nyertes 
plakátot az MVGYOSZ Facebook oldalán lehet megtekinteni.
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