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Meghívó 

A Vakok és Gyengénlátók Tolna Megyei Egyesülete szeretettel hívja és várja a Tisztelt 

Tagtársat, Családtagjait és Kísérőjét a Szeretet Lángja közvélemény formáló 

rendezvényére, amelyet 2019. szeptember 12-én csütörtökön délután 14 órától 17 óráig 

rendezünk Szekszárdon a Béla király téren a Szekszárdi Szüreti Napok 

társrendezvényeként. 

Program: 

14:00 óra Megnyitó 

14:15 -15:10 óra Segítséggel élő fiatalok és barátaik kulturális műsora és vakvezető kutya          

bemutató. Fellépők:Rákóczi Szilvia-ének, Feil Dóra-ének és Feil Gábor-gitár, Till Nikolett-

ének, Kopa Marcell-vers, Kopa Dorottya-mese, Hétszínvilág Otthon lakói, Belecska Otthon 

lakói, Fogyatékosok Nappali Intézménye lakói. 

15:15—17:00 óra Sztárvendégek fellépései: Jánoki Márió előadóművész, Medinai 

Gitárzenekar, Bartina Zenekar, Medinai Tamburazenekar. 

Az Ügyes Kezek asztalainál kézműves foglalkozások, origami, arcfestés és kerámiázás várja a 

gyerekeket! 

Mindenkit szeretettel várunk! 

 ………………………………………………………………………………………………… 

Klubdélutánok Szekszárdon: minden hónap első csütörtökén délután 13 órától tartunk 

Klubdélutánokat a Hunyadi u.4-ben, irodaházunk nagytermében. A soron következő 

klubdélután 2019. október 3-án lesz. Tájékoztatást tartunk pályázati lehetőségekről, októberi, 

novemberi és decemberi programokról. Egészség napon vehetnek részt az érdeklődők, 

amelynek keretében belgyógyász szakorvos előadását hallhatják, valamint vérnyomásmérést, 

vércukorszint mérést is ellenőriztethetnek.  

…………………………………………………………………………………………………... 

Egyesületünk Láthatatlan Kiállítást szervez Szekszárdon 2019. október 8-9-10 –én a 

Babits Mihály Kulturális Központban. A Kiállítás szervezése és megvalósulása hosszú, 

fáradságos munkánk eredménye. A programra látogatók látássérült kísérő irányításával egy 

interaktív utazáson vehetnek részt a vak emberek világába, ahol a tapintás, hangok és illatok 

nyomán megtapasztalhatják, hogy a szem, mint érzékszerv kiiktatásával is lehet szép és teljes 

a világ. A kiállítás ünnepi megnyitójára 2019. október 8-án délelőtt 9:30 órakor kerül sor, 

amelyen kérjük, feltétlenül vegyen részt! 

…………………………………………………………………………………………………...

Kihelyezett ügyfélfogadásokat és Fehér Bot napi ünnepségeket tartunk: 
-Dombóváron 2019. október 14-én hétfőn délelőtt 10 órától a Művelődési Házban. 

-Bonyhádon 2019. október 14-én hétfő délután 14-16 óráig a Művelődési Házban.  

További kihelyezett ügyfélfogadások időpontjairól és helyszíneiről külön levélben küldünk 

tájékoztatást. 

…………………………………………………………………………………………………. 

Fehér Bot Nemzetközi Napja alkalmából Szekszárdon 2019. október 16-án szerdán délelőtt 

10 órától tartunk ünnepséget irodaházunk nagytermében. Ünnepi műsorral és 

megvendégeléssel várjuk a kedves Tagtársat és kísérőjét! Ebben az évben is vakügyi 

segédeszközöket sorsolunk ki az ünnepségen.  

A jövő évi tagsági díjakat kihelyezett ügyfélfogadásokon, irodánkban és az ünnepségek előtt 

vagy után is befizethetik, vagy kérésre csekket küldünk! 
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Tanfolyamokra várjuk a jelentkezőket! Hamarosan induló informatikai, Braille írás, angol, 

német, síkírásos aláíró tanfolyamokra jelentkezhetnek irodánkban. Részletesebb tájékoztatást 

szívesen adunk az érdeklődőknek! A tanfolyamokra látó hozzátartozó is jelentkezhet. 

…………………………………………………………………………………………………... 

Ingyenesen kölcsönözhetnek irodánkban Cd/MP3 lejátszó magnókat, sporteszközöket.  

…………………………………………………………………………………………………... 

Egy napos kirándulást szervezünk Budapestre a Parlamentbe október második felében. 

Várjuk a jelentkezéseket!  

…………………………………………………………………………………………………... 

Már idén gondolunk a jövő nyárra! Görögországba szervezünk csoportos nyaralást 

2020. nyarán. Szeretnénk kérni a tagtársakat, hogy jelezzék részvételi szándékukat, mert csak 

megfelelő számú biztos jelentkezők esetében tudjuk a szállást foglalni és az utazás módját 

(busz vagy repülő) intézni kedvezményesen!  

…………………………………………………………………………………………………... 

A Távszem programban az IPhone 7 telefonok első körben kiosztásra kerültek (38 db).       

A Távszem program második fordulójában kiosztásra kerülő telefonokra beadhatják 

pályázatukat 2019.szeptember 30-ig a folyamatos érvényes tagsággal rendelkezők. Pályázati 

adatlapot irodánkban kérhet. 

…………………………………………………………………………………………………... 

Személygépkocsi szerzéshez támogatást 2019. szeptember 30-ig nyújthat be a Tolna Megyei 

Kormányhivatal Szekszárdi Járási Hivatal Hatósági Osztályához azon a látássérült, aki 

magasabb összegű családi pótlékban, vakok személyi járadékában vagy fogyatékossági 

támogatásban részesül. A támogatás mértéke új jármű esetén 1.000.000 Ft, egyéb esetben pl. 

használt autó vásárláshoz a vételár 60%-a, legfeljebb 600 000 Ft igényelhető. 

…………………………………………………………………………………………………...  

Kedvezményes flottaszolgáltatás! Egyesületünknél kedvezményes Telekom flottát 

igényelhet. A szolgáltatás havi díja 2,795,-Ft, amely költségért korlátlanul beszélhet minden 

irányba, illetve küldhet SMS-t. Részletekért érdeklődjön munkatársainktól! 

…………………………………………………………………………………………………... 

A Szövetség folyóirataira is előfizethetnek és jövő évi nagybetűs naptárt is igényelhetnek 

tagtársaink. Kérjük, igényeiket mihamarabb jelezzék! 

…………………………………………………………………………………………………. 

Ruha-és adományosztást tartunk a jövőben is minden rendezvényünket követően. Felajánlott 

bútorokat és háztartási gépeket közvetítünk a rászorulók részére. Kérjük, iratkozzon fel 

hírlevelünkre, hogy értesíteni tudjuk a lehetőségekről! Feliratkozni az szdvakok@gmail.com 

e-mail címre küldött levélben lehet. 

Jó egészséget kívánunk Kedves Tagtársunknak és Családjának! Várjuk szeretettel a 

rendezvényeinkre és ügyfélfogadásainkra, hogy folyamatosan információhoz juthasson!   

Sorstársi üdvözlettel:           

Kovács Lászlóné 

      Elnök 

 

Szekszárd, 2019. szeptember 3. 
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