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I. Működés és operatív ügyek 
 
1. A szervezet 
Az egyesület az elmúlt évben, 1 közgyűlést tartott. 2017. április 28-án, melyen a 
megjelentek elfogadták a 2016. évi közhasznúsági jelentést és a felügyelő bizottság 
beszámolóját, illetve megállapították a 2018. évi tagdíj összegét.  
A VGYKE 2017-ben közel 1400 regisztrált tagot tartott nyilván, de közhasznú 
szervezetként szolgáltatásait a Közép-magyarországi régió valamennyi látássérült 
lakójának nyújtja, amely a 2011. évi KSH népszámlálás adatai szerint  mintegy 22000 
főnyi vak, aliglátó  és gyengénlátó személyt jelent; egyesületünkhöz heti rendszerességgel 
érkeznek újonnan belépő látássérült tagok. 
 
2. Forrásteremtés 
A VGYKE közgyűlése a 2018-as évre  1500 forintban állapította meg a tagsági díj 
összegét, ugyanakkor az elnökség javaslata alapján kedvezményes tagdíj-fizetési 
lehetőséget biztosít, melynek értelmében a valamely kistérségi egyesületnél (BULÁKE, 
CTLE, DATLE, GÖTLE, LPE, és DULÁTE) is tag látássérülteknek  mindössze 600Ft-os 
tagdíj megfizetésével válhatnak jogosulttá a tagságnak járó juttatásokra, szolgáltatásokra. 
 
Működésünk anyagi forrásait továbbra is elsősorban a pályázati lehetőségek és az állami 
bértámogatási rendszerek folyamatos igénybe vétele révén teremtjük meg. Az elmúlt év 
során ezen a területen is jellemzőek voltak a folyamatos változások, így tapasztalatunk, 
hogy csupán működésre már gyakorlatilag nem lehet pályázni, a Nemzeti Együttműködési 
Alapnál ilyen célra rendelkezésre álló lehetőség pedig nem nyitott az egyesület számára, 
mivel éves költségvetésünk meghaladja a pályázatban előírt maximumot. A Magyar Vakok 
és Gyengénlátók Országos Szövetsége továbbra is támogatja tagegyesületeit, köztük a 
VGYKE-t is, ez biztosítja ügyfélszolgálati tevékenységünk működésének alapját. 
Ugyanakkor jelentős pályázatokat nyújtottunk be szakmai programokra, melyek közül 
többet sikeresen megnyertünk. A VGYKE 2017-ben is valamennyi pályázati támogatással 
határidőben és sikeresen elszámolt. 
 
2017-ben is legfontosabb bevételi forrást jelentett számunkra a rehabilitációs 
bértámogatás.  
Fontos forrás működésünkhöz a támogató szolgálatunk számára nyújtott állami 
támogatás, melynek segítségével fenntartjuk személyi segítő és szállító szolgáltatásunkat 
Budapest területén. 
 
2017-ben is gyűjtöttük az SZJA 1%-okat, melyből ebben az évben 644.220- Ft. folyt be, 
melyet részben működési költségeinkre, részben pedig az elnökség által meghozott 
döntés értelmében használunk fel. 
 
3. Humán erőforrás 
Munkatársainknak továbbra is több mint 90%-a megváltozott munkaképességű illetve 
fogyatékos személy, akik zömében látássérültek és középfokú vagy humán felsőfokú 



végzettséggel rendelkeznek. Munkájukat látó megváltozott munkaképességű kollegákkal 
végzik közösen. Munkavállalóink statisztikai létszáma múlt évben  90 fő körül mozgott.  
A VGYKE, mint rehabilitációs akkreditációs tanúsítvánnyal rendelkező védett szervezet, 
2017-ben is köteles volt rehabilitációs mentort és rehabilitációs tanácsadót foglalkoztatni. 
A rehabilitációs mentori feladatot Toma Gabriella, a rehabilitációs tanácsadói feladatot 
pedig Leány Ferenc munkatársaink látták el. A rehabilitációs mentor és tanácsadó feladata 
a fogyatékos munkatársak rehabilitációs terveinek elkészítése és felülvizsgálata, az új 
munkatársakkal közösen ezek kidolgozása, az egyesület rehabilitációs foglalkoztatói 
tevékenységének éves értékelése. 
 
Munkatársaink szakmai képzését és személyes fejlesztését 2017-ben is fontosnak 
tartottuk.  
A múlt  évben is  több munkatársunk vett részt továbbképzéseken, szakmai 
konferenciákon. 
 
Az év folyamán egy alkalommal tartottunk összdolgozói értekezletet, emellett a vezetői 
értekezletek a budapesti, és kistérségi vezetők számára havi gyakorisággal voltak 
kötelezőek. A vezetői értekezletek témája az aktuális feladatok, tevékenységek 
ismertetése, a VGYKE vezetésének hivatalos tájékoztatója és az operatív ügyek 
megbeszélése. 
 
Belső fejlesztés: 
Célunk, a vezetőség, valamennyi VGYKE munkatárs és a közösségi mentorok szakmai 
kompetenciáinak folyamatos fejlesztése. Rendszeresek a szakmai team ülések és a 
workshopok a munkatársak részére és a közös tudásmegosztás.  
A  támogató szolgálat munkatársai részére elindult a havi esetmegbeszélő szakmai ülés, 
mely magas szintű munkájuk további   megtartásához elengedhetetlen, célja a kiégés 
megakadályozása. A VGYKE valamennyi munkatársa részére jogi előadást szerveztünk 
az esélyegyenlőség, és az egyenlő bánásmód témakörökben az EBH munkatársainak 
közreműködésével. 
 
II. Érdekvédelmi tevékenység 
 
1. Tájékoztatás, kapcsolatépítés, érdekképviselet 
Egyesületünk 2017-ben is számos állami, önkormányzati, civil szervezet és intézmény 
által rendezett konferencián vett részt és mutatkozott be. Több konferencián bemutatkozó 
standot állíthattunk fel, minden esetben előadásokkal és hozzászólásokkal igyekeztünk 
képviselni a látássérült emberek szempontjait és érdekeit.  
 
 Szórólapjainkon keresztül folyamatosan informáljuk a vak és gyengénlátó embereket, 
illetve hozzátartozóikat tevékenységeinkről, szolgáltatásainkról. A  leporellós 
kiadványunkat, a „Közösség lámpásai” mentori hálózatunk   szórólapját, valamint a frissítő 
és gyógymasszázs szolgáltatásunkról  szóló  reklámanyagunkat összesen 14000 
példányban készítettük el és azóta folyamatosan napi szinten terjesztjük 
rendezvényeinken, ügyfélszolgálati irodáinkban és partnereinken keresztül. Az egyesület 
adó 1%-os kampányának lebonyolítása érdekében 8000 szórólapot (2017-es 
kártyanaptárt) készíttettünk, a Zuglói  önkormányzat támogatásából. 
1000 példányban kiadtuk a „Közösséget építünk” egy látássérült  szervezet élete c 
könyvünket melynek szerzője Gy. Dobos Mariann újságírónő. A bulvár stílusban írott 
könyv élményszerü, sok színes fotóval sok sok interjuval, a társadalom lehető 
legszélesebb rétegeihez szól, bemutatva a látássérült embereket és az egyesület 



szolgáltatásait, az elmúlt 13 év eredményét. Ősszel nagyszabású ünnepség és 
állófogadás keretében mutattuk be könyvünket,  melyet a sajto jelentős érdeklődése kísért. 
 
Honlapunk továbbra is    naprakész információkat nyújt széleskörű szolgáltatási 
palettánkról, ezen  kívül naponta frissülő hírekkel, cikkekkel  és hirdetményekkel várja 
olvasóit. Az akadálymentes honlapot két részmunkaidős megváltozott munkaképességű 
média és kommunikáció szakon végzett kolléga gondozza.  Továbbra is több száz 
olvasója van a hetente megjelenő elektronikus hírlevelünknek (elmúlt évben … hírlevél 
jelent meg), ezen keresztül minden érdeklődőt folyamatosan tájékoztattunk egyesületünk 
programjairól, megjelentettünk más szervezetek által közzétett felhívásokat, pályázati 
lehetőségeket, és tájékoztatóanyagokat, természetesen az MVGYOSZ hirdetményeit is 
közöltük. 
 A VGYKE facebook oldala továbbra is rendkívül népszerű, az év végére a havi elérésünk 
20000  körül mozgott.   
A VGYKE csoportjai és közösségei külön-külön facebook oldalakat működtetnek ezzel 
bővítve a róluk szóló információk körét. 
 
2.  A látássérült személyek általános érdekképviselete 
Érdekvédelmi tevékenységünk legfontosabb és leghangsúlyosabb része a főváros és 
kerületei  illetve a régió nagyobb településein folyó döntéshozatali folyamatok állandó 
figyelemmel kísérése, szükség esetén az azzal kapcsolatos véleménynyilvánítás.  A 
szakmai programunkban vállalt 30 egyeztetést és egyéb 50 egyeztetést teljesítettük, 
civilfórumokon, testületi üléseken, bizottsági üléseken, kerekasztal beszélgetéseken, 
személyes egyeztetéseken. Kiemelten Budapest Főpolgármesteri Hivatalával, valamint az 
III. IV., VII., XI. XIII. XIV, XVII., XVIII.,  XIX kerületek önkormányzataival ápolunk szoros 
kapcsolatot. A felsorolt kerületek civil eseményein, civil fórumain és civil kerekasztalain, az 
idősügyi fórumokon, a szociális kerekasztalokon minden esetben részt vett az egyesület 
elnöke vagy alelnöke.  
A FESZT munkájába mint tagszervezet elmúlt évben is nagyon aktívan részt vettünk, 
kiemelt témák, befogadó oktatás, fogyatékos gyermekek és a korai intervenció, fogyatékos 
nők helyzete, foglalkoztatás, kitagolás, egyetemes tervezés.  
Továbbra is folyamatosan részt veszünk  a FESZT-en keresztül az EU-s pályázatok 
társadalmi egyeztetésében, javaslatainkkal az esélyegyenlőség biztosítására, a 
fogyatékos emberek programokba való bevonására, az egyenlő hozzáférés 
szükségességére és a társadalmi szemlélet formálására irányítva a figyelmet.  
Folyamatos lobbi tevékenységet folytatunk  a FESZT koordinálásával, a   BKK 
beruházásainak mindenki számára akadálymentes kialakítása érdekében. 2017.  
Szeptemberében szintén részt vettünk a BKK mobilitás heti programján.    
 
3. Akadálymentesítési tanácsadás és egyéb kapcsolódó tevékenységek 
A korábbiakhoz hasonlóan 2017-ben is folytattuk a gyógyszeres dobozok Braille-
feliratainak auditálását. Látó, de a Braille-írást ismerő munkatársunk   révén már 
nem csak a kész dobozokat vizsgáltuk, hanem a Braille feliratokat is meg tudtuk tervezni 
és a kész terveket ellenőrizni, illetve javaslatokat tenni az esetleges változtatásokra. A 
2017-es évben  66 készítmény szakvéleményét készítettük el. 
A VGYKE  továbbra is részt vett a városliget akadálymentesítésének tervezési munkájába, 
véleményünket eljuttattuk a tervezőkhöz részt vettünk fórumokon és egyéb 
megbeszéléseken. 
 

III. Szolgáltatások 
 
1. Ügyfélszolgálat 



 
2017-ben is alapvető feladatunknak tekintettük látássérült ügyfeleink teljes körű 
kiszolgálását, mely az alábbi területeken valósult meg: 

- Információt nyújtottunk szociális juttatásokról, kedvezményekről, járadékok 
változásáról, munkavállalási lehetőségekről, tájékoztatást adtunk külsős és 
egyesületi pályázatokról, szabadidős–kulturális programokról, képzési 
lehetőségekről, adatlapok beszerzéséről, kitöltéséről 

 
- pályázatok befogadása, kezelése ( Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató 

Alapítvány 4, Péntek Lajos Alapítvány 39, Iphone pályázat 58, tanulmányi 
támogatás 14, gyermektáboroztatás 7, drámatábor 7), összesen 129 pályázatot 
kezeltünk. 

-A 2017 őszén, kifejezetten látássérülteknek induló gyógymasszőr képzéssel 
kapcsolatban is sok érdeklődővel és jelentkezővel találkoztunk 
-670 ügyfélnek személyesen adtunk információt  
- 925 ügyfelet informáltunk telefonon keresztül 
- 721 ügyfélnek postai úton adtunk információt, kétszer küldtünk ki Taglevelet. 
- 2500 e-mailt küldtünk tájékoztatás céljából 
- 50 heti, és 29 rendkívüli Hírlevelet szerkesztettünk. 
- sikeresen működik a Hírmondó, a Hírlevél hangbemondásos változata, mely 

telefonról hívható, ezzel is megkönnyítve tagjainknak az információszerzést.  
 
Ügyfélszolgálatunkon 2017-ben személyesen, telefonon, illetve e-mailben közel 4500 
ügyfélkapcsolatot regisztráltunk és nyújtottunk segítséget. 
Látogatást tettünk a Gyengénlátók általános iskolájában és a Vakok Általános iskolájában  
ahol  az évzáró rendezvényen találkozhattunk a szülőkkel és gyerekekkel, ismertethettük   
szolgáltatásainkat. Hasonló céllal kerestük fel az Országos Látásvizsgáló központot, ahol 
szintén a szülőknek tartottunk tájékoztatót.  
Munkatársaink több olyan intézménnyel is felvették, illetve tartották a kapcsolatot, akik a 
látássérültek érdekvédelmét, rehabilitációját, kedvezményekhez juttatását fontosnak 
tartják. 
Immár hagyomány, hogy segítséget nyújtunk Budapest Főváros XIII. kerület 
önkormányzata számára az általa szervezett adományozási tevékenységben: 15, a 
kerületben élő látássérült személlyel vettük fel a kapcsolatot, és adtuk át részükre az 
Önkormányzat ajándékát. Múlt évben az Élelmiszerbank segítségével gyűjtött tartós 
élelmiszercsomagot 100 család részére adhattunk át, karácsony előtt ezzel segítséget 
nyújtva az ünnepi előkészületekhez.   
A tagjainkkal való személyesebb, közvetlenebb kapcsolattartás érdekében évi két 
alkalommal ellátogattunk minden kerületi Lámpás klubba, ahol a tagdíjbefizetésen kívül 
kérdésekre válaszoltunk, igényeket mérhettünk fel, információt és tájékoztatást adtunk az 
ügyfélszolgálati tevékenységről.  
 
2. Louis Braille Támogató Szolgálat 
A Louis Braille Támogató Szolgálat célja, hogy a Budapesten lakó vagy ideiglenes 
jelleggel itt tartózkodó fogyatékos személyeket tevékenységével hozzásegítse egy minél 
önállóbb életvitelhez. 
Alapvető célunk: 

• Az egyéni és társas szükségletek fogyatékosságnak, egészségügyi állapotnak, 
szociális körülményeknek és egyéni elvárásoknak megfelelő kielégítése. 

• Az elérhető legmagasabb fokú önálló életvitel, társadalmi integráció elősegítése. 
• A társadalmi életben való teljes jogú részvétel biztosítása, elősegítése. 
• A fogyatékos személy izolációjának, szegregációjának elkerülése, csökkentése, a 



szükséges szolgáltatások lakókörnyezetben való elérhetőségének biztosítása 
Szolgáltatásaink:  

 szállítás  

 személyi segítés 

 Információnyújtás 
Elsődleges feladataink közé tartozik a lakáson kívüli segítés, melynek az a célja, hogy az 
egyén számára megkönnyítsük a közszolgáltatásokhoz való eljutást. Lakáson belüli 
speciális segítségnyújtást, gondozást is végzünk a lehető legnagyobb önállóság 
megőrzése mellett. Munkatársaink igyekeznek személyre szabott, komplex segítséget 
nyújtani, mely elősegíti, hogy a fogyatékos emberek családjukban maradhassanak, 
szükség esetén a családtagokat tehermentesítsék, és előremozdítsák az önrendelkezésen 
alapuló, aktív életvitelük kialakítását. A Támogató szolgálatunknál  jelenleg 10 fő dolgozik, 
ebből 2 fő szolgálatvezető helyettes, 1 fő gépkocsivezető, 6 fő személyi segítő és 1 fő 
gyógypedagógus.  Az elmúlt évben 206 fő ellátottunk volt ennek 93%-a látássérült 
személy.  
Klienseink a szolgáltatásokat felváltva, szükség szerint veszik igénybe. 2017-ben 
összesen 7651 feladategységet teljesítettünk. 
A térítési díjak évek óta nem emelkednek, előző évben is:  szállítás esetén 150 Ft/km; 
személyi segítés esetén 300 Ft/ óra, a VGYKE mint fenntartó egyesület saját fogyatékos 
munkatársaitól segítés esetén nem számol térítési díjat. 
Támogató Szolgálatunkat a Nemzeti Rehabilitációs és Szociális Hivatal, a Magyar 
Államkincstár rendszeresen  ellenőrizte.   
2017 nyarán nagyszabású ünnepséget tartottunk mivel előző évben volt szolgálatunk 10 
éves, illetve átvehettük az MNB 9 millió forint vissza nem térítendő támogatását melynek 
révén vadonat új FORD mikrobuszt vásárolhattunk a szolgálatnak.   
 
3. Pszichológiai konzultáció 
Látássérült szakemberünk vezetésével, 2017-ben is az egyéni igények alapján 
életvezetési tanácsadást biztosítottunk mentálhigiénés támogatást igénylő tagjaink vagy 
hozzátartozóik részére. A szolgáltatást Cserf-s központunk helyiségében biztosítottuk, 
ahol a konzultációkhoz szükséges nyugodt, zavartalan, biztonságos teret tudtunk 
kialakítani. Munkatársunk rendelkezik a szükséges, releváns végzettségekkel és szakmai 
tapasztalattal. A tanácsadás célja a látássérültséggel kapcsolatos életvezetési és pszichés 
problémák megoldásában való segítségnyújtás, ami pozitívan hat az egyén és családja 
mindennapi életére, kapcsolatainak minőségére, a látássérült személy közvetlen 
környezetébe és a tágabb társadalomba történő beilleszkedésére. 
 
2017-ben összesen 12 fő vette igénybe személyesen szolgáltatásunkat heti és kétheti 
ritmusban, 10 fő egyéni konzultáció, és egy párkapcsolati konzultációs folyamat 
keretében, valamint két fővel utánkövetés történt összesen: 211 konzultációs alkalommal.  
 
Konzultáció témái:  
-         gyász munka,  
-         időskorral járó változásokból fakadó fizikai veszteségek feldolgozása 
-         látás elvesztésének feldolgozása, alkalmazkodás folyamatának segítése 
-         önértékelés, önbizalom, önérvényesítés témája 
-         kommunikációs akadályok, viselkedésben, kapcsolatokban felmerülő gátak 
          okozta nehézségek megértése, új minták kialakításában támogatás 
-         önállóság, függetlenedés 
- cirkuláló párkapcsolati problémák mögött meghúzódó motívumok, minták feltárása,  
          megértése, átdolgozása.  
 



4. Braille oktatás 
2017-ben is folytattuk Braille írás-olvasás oktatási szolgáltatásunkat, melyet látássérült 
gyógypedagógus munkatársunk biztosít egyéni foglalkozás keretében heti 20 órában. 
2017-ben 18 fő vett részt heti rendszerességgel pontírás oktatáson. 
 
 
5. Láthatár Bolt  
A Láthatár segédeszköz boltban 2017-ben is azon dolgoztunk, hogy a látássérült vagy látó 
érdeklődők és vásárlók udvarias, sokoldalú és megfelelő információt kapjanak az 
életvitelüket és mindennapjaikat megkönnyítő segédeszközökről, a kiegészítő termékekről 
valamint az eszközökkel kapcsolatos szolgáltatásokról. 
Folyamatos információt nyújtunk személyesen, telefonon, e-mail-en, a hetente megjelenő 
hírlevélben, a VGYKE honlapján valamint Facebook-on is. Napi szinten kerülnek fel 
termékek a közösségi oldalra, ennek köszönhetően az év végére duplájára nőtt az online 
érdeklődés és az árurendelés.  
A tavalyi évben 61 beszállítótól, 6 fő termékcsoportban több mint 500 terméket kínáltunk a 
kedves érdeklődőknek és vásárlóknak.  
A vásárlóink száma meghaladta a 800-at. 
A speciális és életvitelt megkönnyítő eszközök felkutatása, beszerzése, bemutatása és 
árusítása mellett a boltban dolgozó látássérült munkatársaink termékbemutatókat és 
egyéb rendezvényeket is szerveztek, a közösség lámpásai klubrendezvényein és a 
kistérségi szervezeteink rendezvényein is megjelentünk termékválasztékunkkal. Az ország 
14 nagyvárosában működő látássérült egyesület klubnapján, egészségnapján is részt 
vettünk.  
 A mai világban elengedhetetlen a világhálón történő megjelenés. Viszont a fejlődés 
megkívánja azt is, hogy ne csak megjelenjünk, hanem termékeinket internetes áruházban 
is kínáljuk vásárlóinknak a gyors vásárlási lehetőséggel. Ennek megfelelően  beindítottuk   
webáruházunkat mely  vevőközpontú, jól használható akadálymentes, és versenyképes.  
2017-ben másik nagyszabású rendezvényünk a Láthatárboltunk 5 éves születésnapi 
rendezvénye volt, ahol bejelentettük az üzletünk Webshopjának elindítását. A saját 
fejlesztésű program sok előkészítő munkát adott kollégáinknak, de a jól előkészített munka 
már látszik hogy meghozza az eredményét. A Webshop egyre népszerűbb bízunk benne 
hogy az egyesület második húzóágazata lesz hamarosan a masszázs után.  
 
 
6. Frissítő és gyógymasszázs szolgáltatás 
A VGYKE egyik minőségi szolgáltatása a gyógy- és frissítő masszázs, amely 
tulajdonképpen mindenki számára elérhető. Ezzel a hiánypótló szolgáltatással elég nagy 
területet fedünk le közvetlen környezetünkben, Zuglóban. Mint ismeretes, itt kerületen 
belül három helyszínen dolgozunk: 

 XIV. Zuglói Szakorvosi Rendelő,  
 Uzsoki Kórház,  
 Schweitzer Albert Idős Otthon 

Budapest további három helyszínén is jelen van szolgáltatásunk: 
 VII. ker. Csengery u. Szakrendelő,  
 Szent Margit Rendelő Intézet – III. ker. Csobánka téri Szakrendelő 
 Óbudai Szociális Szolgáltató Intézmény 

A Schweitzer Albert Idős Otthonban és Óbudai Szociális Szolgáltató Intézményben nem 
fogadunk külsős vendégeket, ott kizárólag a belső munkatársakat, a szépkorú bentlakókat 
és bejárókat masszírozzuk heti kétszer két alkalommal. 
2014. őszén, amikor elindult Egyesületünk gyógymasszázs szolgáltatása nagyot 
álmodtunk és ez az álom most megvalósulni látszik. Nyitástól napjainkig folyamatos 



fejlődésen megyünk át. A 2016-os év szép eredménye nagy terhet rakott ránk, ezért, hogy 
megfeleljünk a 2017-re előirányzott terveknek, nagyon sokat kellett dolgoznunk. Hosszú 
és izgalmas év áll mögöttünk. 
Két új helyszínt nyitottunk: 

 2017. március 27.  
- Liszt Ferenc Ének-Zenetagozatos Általános Iskola hetente 1 x 8 

óra/alkalom.  

 2017. május 17.  
- Vakok Általános Iskolájába hetente 1 x  8-9 óra/alkalom. 

12 alkalommal települtünk ki, ezek közül több rendezvény évről-évre ismétlődik, vannak 
azonban újak is a palettán. 

 Terézvárosi Egészségügyi Szolgáltató - 4 Egészségnap 

 Csobánka tér Szakrendelő – Lakossági Egészségnap 

 Zuglói Sportcentrum Patakparti Futás OTP-vel karöltve 

 Gyerek nap Kaszásdűlőn 

 XIV. ker. Zuglói Önkormányzat – Önkormányzati Egészségnap 

 Dream Produktion Kft által szervezett csapatépítő tréning 

 „Civilek utcája” rendezvény, melynek célja, hogy szorosabb kapcsolat 
alakuljon ki az egyesületek, a lakosság és az önkormányzat között. 

 Dream Produktion Kft által szervezett „Pikkelysömör  Kényeztető Nap” 
azoknak, akik pikkelysömörrel küszködnek. 

 III. ker. Óbudai Szociális Szolgáltató Idősek napja  
A masszőr kollégák a minden napokban is keményen, lelkiismeretesen dolgoztak. Néhány 
adat az elmúlt évekből, amely kiválóan mutatja a fejlődésünket: 

 

Vendég szám  

2015. év 2016. év 2017. év 

3838 fő 6737 fő 10299 fő 

 
Minimális fluktuáció volt tapasztalható a masszőrök létszámában, amely három személyt 
érintett: két dolgozónk kilépett, egy pedig gyermekgondozási segélyre ment. A három főt 
jelenleg két fővel pótoltuk. 

 2017. szeptember 01-jén Matics Ádám gyógymasszőr belépett hozzánk, 4 
hétig Németh Gabriella kolléganőnk segítette, hogy az általa jól megtanult 
elmélet rutinná váljon a gyakorlati munkában. 

 2017. november 01-jén új gyógymasszőr kollégát üdvözölhettünk kis 
csapatunkban Tóth Zoltán személyében. Gyógyfürdőből érkezett hozzánk, a 
masszázs minden csínját-bínját ismeri, ezért könnyen beilleszkedett és a 
vendégek is gyorsan felismerték, hogy jó kezekben lesznek.  

 
2017. nyarán diákokat fogadtunk szakmai gyakorlatra a Hermina úton:  
A nyári szünidőben, július 06 – augusztus 10. között a Budapesti Innovatív Gimnázium 
három gyógymasszázs képzésre járó tanulója szakmai gyakorlatát töltötte 
egyesületünknél, irodai masszázst végeztek az irodaház munkatársain és dolgozóin. A 
tanulók egyenként 104 óra időt töltöttek egyesületünknél, ez idő alatt munkájukban 
rengeteget fejlődtek. Balatonné K.Nagy Diána és Orsós Sándor felügyelete alatt végezték 
a gyakorlatot.  
2017. október 24. Nagy nap az Egyesület életében! - Elindult a rég óta áhított 
gyógymasszőrképzés!!!  



Az év második felétől kezdődően dolgoztunk a képzés előkészületeivel, amely 
hosszadalmas és rendkívül körülményes volt. Ez a látássérültek számára térítésmentes, 
hiánypótló és támogatott képzés. Ilyen az utóbbi 14 évben nem volt.  Ennek keretében a 
VGYKE elősegítette a konvergencia régiókban megvalósuló EFOP-1.1.1-15, valamint 
Budapesten és Pest megyében működő VEKOP-7.1.3-15 „Megváltozott munkaképességű 
emberek támogatása” elnevezésű – Európai Uniós forrásokból és hazai 
társfinanszírozással létrejövő – gyógymasszőr képzés szakmai megvalósulását és 
támogatja a látássérült résztvevők képzésen történő sikeres részvételét. A hallgatók 
tanulmányaikat az általunk kinevezett négy mentor kolléganő segítette. A képzés 
helyszínére történő kísérés, a közlekedés, a munkaruha vásárlás, a személyes problémák 
kezelése nehezedett a mentorokra. Több mindenben segédkeztek annak érdekében, hogy 
minél zökkenő mentesebb legyen a hallgatók minden napja. Igény szerint Braille-ben 
nyomtattuk a jegyzeteket , ezen kívül nagyított nyomtatásban kapták a kidolgozott 
tételeket azok, akik erre igényt tartottak. A képzésből három tanuló lemorzsolódott, ők 
orvosi javaslatra hagyták abba a képzést.  
Hírdetéseink: Vgyke honlap, a rendelők honlapja, Facebook oldalunk, 50 online felület, 
Lokál Hetilap, és alkalmanként a Lámpás klubokban is népszerűsítjük a masszázst. 
A Bónusz Brigád oldalán két éve vagyunk fönt:  2016-ban  eladott bónuszok száma:  266 
db, 2017-ben 425 db. Ebből 372 gyógy és 53 nyirok masszázs volt. 
 
 
8. A „Közösség lámpásai”  mentori hálózat  
A VGYKE uniós pályázati támogatásból (TÁMOP-1.4.1-11/2), 2013. június 1-én létrehozta 
és elindította a Közép-Magyarország területén „A közösség lámpásai” mentori hálózatot a 
látássérültek felkutatása és közösségbe szervezése érdekében. A sikeres projekt 
hivatalos lezárását követően a kiépült „Szolidaritás szigetei” látássérült közösségek 
továbbra is fennmaradtak és a mai napig aktív helyi közösségévé váltak a 
kerületeknek/településeknek ezzel megvalósítva a látássérültek társadalmi integrációját. A 
VGYKE vezetősége elkötelezte magát a meglévő 14 látássérült közösség 
továbbműködtetése mentorálása érdekében, és újabb látássérült közösségek létrehozását 
tűzte ki célul Budapest kerületeiben. 
A mentori hálózat tevékenységének célja továbbra is, Budapest  kerületeiben a látássérült 
emberek helyi közösségeinek megerősítése, a vak és gyengénlátó emberek felkutatása, 
önsegítő közösségek, klubok létrehozása és részükre tartalmas szabadidős programok 
szervezése, igényeik, szükségleteik megismerése és képviselete. 
 
Közösségi rendezvények – klubok, egyéb programok  
Civil és önkormányzati rendezvényeken is részt vettek közösségi mentoraink. Ezeken a 
programokon elsősorban bemutatkoztak, a helyi médiában szerepeltek, a rendezvényekre 
konkrét programok megtartásával is becsatlakoztak. Egyesületünk egyik kiemelt 
fontosságú tevékenységét a szemléletformálást vagy más néven érzékenyítést is, 
sikeresen folytattták kapcsolatrendszerüket megmozgatva közösségi civil szervező 
munkatársaink.  
 
Óbuda programjai 2017-ben (III. kerület) 20 rendezvény; 368 résztvevő 
 
A látássérültek közössége megalakulása óta aktívan működik a III. kerületben.                        
Békásmegyeren a Közösségi Házban találkozunk havi rendszerességgel átlagosan tizenöt 
fő részvételével. A klubnapok témája 2017-ben is a klubtagok érdeklődési köréhez, 
aktuális ünnepekhez, évszakokhoz, és az őket érintő témákhoz kapcsolódtak.  



Januárban Krayné Faragó Zsuzsa előadásában a Tibeti hangtálak világát mutatta be 
nekünk. Gyógyító hatásáról is beszélt. Kezünkbe is vettük, így tapogatással is 
csodálhattuk a remek darabokat. 
Februárban Tanai Csaba látássérült vakvezető kutyájával érkezett. Elmondta és 
bemutatta, hogy milyen fontos és nélkülözhetetlen társa kutyája a mindennapokban. 
Márciusi klubnapunkon Egyesületünk gyógymaszszőr munkatársa igény szerint 
megmasszírozta a jelenlévőket. A Láthatár bolt is elhozta kínálatát, így segédeszközök 
megvásárlására is volt lehetőség.  Márciusban elmentünk a Bajor Gizi színészmúzeumba. 
Ez a program nagy élmény volt mindenkinek. 
Áprilisban a Költészet napja alkalmából versmondó előadókat hívtunk. Szavalatokat 
hallgattunk meg.  
A Zeneakadémián hangversenyre mentünk. Az Alma Mater kórus előadását hallgattuk 
meg.   
Májusban Kardos Zsolt a kerületi Rendőrkapitányság munkatársa a bűnmegelőzésről 
tartott előadást. 
Közös buszkiránduláson vettünk részt Tatán. Sétát tettünk a tóparton és az Angol kertben. 
Klubtagokkal Szentendrén idegenvezetéssel történelmi városnéző sétát tettünk.  
Júniusi klubnapunkon Koltai Judit színművész és S Tóth Erika audionarrációról tartottak 
előadást. Nyári közös programokat tervezgettünk arra az időre, amíg a Közösségi Ház 
zárva tart.    
Esztergomba mentünk kirándulni, ahol tárlatvezetéssel megnéztük a Babits Mihály 
emlékházat.  
Júliusi klubnapunknak rendhagyó helyszíne volt. A Don Bosco  cukrászdába fagyizní 
mentünk. 
Szeptemberi klubon kwíz játék keretében a III. kerületi ismereteink gyarapítása került 
középpontba. 
Szeptemberben tárlatvezetéssel városnéző történelmi sétára mentünk az V. kerület déli 
részére. 
Október 14.-én a Fehér bot napja alkalmából előadói délutánt tartottunk Békásmegyeren a 
Közösségi ház előadótermében ingyenes belépéssel. Vak és látó előadóművészek 
szórakoztatták a közönséget. 
Előadás után szerény megvendégelés keretében a vak és látó fellépőkkel beszélgethetett 
a közönség. 
Októberben - a látás hónapjában – a Pesti Magyar Színházba audionarrált előadásra 
mentünk. 
Novemberi klubnapunkra eljött a VGYKE ügyfélszolgálata. Tájékoztattak minket érintő 
aktuális eseményekről, lehetőségekről és új belépésre, tagbélyegek megvásárlására is 
volt lehetőség.   
Novemberben elmentünk a Vidám Színpad előadására. Nagyon jól szórakoztunk. 
Decemberben látássérült gyerekekkel és szüleikkel cirkuszba mentünk audionarrált 
előadásra.  
Karácsonyváró klubnapunkra mindenki eljött. Ünnepi műsorral is készültünk.   
Ézsiás László vak költő előadóművész saját díjnyertes karácsonyi versével és más 
versekkel örvendeztetett meg minket. A klubtagok karácsonyi ajándékot is kaptak. (kávé, 
szaloncukor) 
A meglepetésnek mindenki nagyon örült. Jó hangulatban köszöntünk el egymástól az 
elmúlt évben is. 

 
 

Újpest programjai 2017-ben (IV. kerület). 
30 rendezvény; 10 érzékenyítési program.   Programokon való résztvevő 583 fő. Valamint, 
648 gyerek, és 140 felnőtt vett részt az érzékenyítési programokon. 



Minden hónapban klubfoglalkozásokat tartottunk az Ady Művelődési házban. Az Újpesti 
látássérült közösség is egyre aktívabb közösségi életet él. Sok programon vesznek részt 
tagjaink. Klubjainkon érdekes témákkal szórakozhattunk együtt. 
Az Újpesti Színház előadásait négyszer látogattuk. 
Több alkalommal audio narrációs előadáson vettünk részt a Cri-Du-Chat Baráti Társaság 
jóvoltából. 
 
Múzeumok - Kirándulások: 
Január:   Állattudományi Egyetem és Múzeum, 
               IV. kerületi Rendőrkapitányság látogatása. 
Február: Hopp Ferenc Ázsiai Múzeum. 
Március: Mentő Múzeum, 
              Természettudományi Múzeum, 
               Egészségnap. 
Április:    Zebegényi Hajó Múzeum. 
Május:    Babits Emlékház, 
              Újpesti Polgármesteri Hivatal Épületének bejárása, 
              Operett Gála. 
Július:    Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér Múzeum. 
Szeptember: Esztergomi Bazilika-Orgona hangverseny. 
Október: Bajor Gizi Emlék Múzeum. 
Szeptember-Decemberig: Színházi Előadások. 
 
Az Ady Endre Művelődési ház nyári táborában, több iskolának, a Fehér Bot napján 
szemléletformáló foglalkozást rendeztünk. Standot állítottunk az Újpesti piacon két 
alkalommal adomány gyűjtés céljából.   
A többi kerület klubnapjait is szívesen látogattuk.  
Karácsonykor a saját készítésű díszeiket vihették haza tagjaink.  
Így telt el az újpesti látássérültek 2017 – es éve. 
  
Érzékenyítő programok: 
Cri-Du-Chat Baráti Társaság 2 gyermekelőadásához kapcsolódó érzékenyítésen 200 
gyerek vett részt. 
Ady Endre Művelődési Ház, érzékenyítő esélyegyenlőségi napon, 170 fő gyerek volt. 
Ady Endre Művelődési Ház, nyári táborában, 4 napon át, 221 főt érzékenyítettünk. 
Ady Endre Művelődési Ház, fehér bot napja alkalmából, 57 fő gyermek játszott velünk, 
szemléletüket formálva. 
 
 A gyerekeken kívül a felnőtt korosztályt is érzékenyítettük önkormányzati okmányiroda, 
önkormányzat által rendezett programok. fesztiválok, civil napok, klubok: 
Újpesti Piac-Kitelepülés 50 fő s 
Esélyegyenlőségi napon 40 felnőttet érzékenyítettünk, 
Újpesti Városnapok érzékenyítése, 50 fő 
 
 
 Terézváros programjai  2017. (VI. kerület)  
December hónapban, Terézváros alpolgármesterével Dr Bundula  Csabával  találkoztunk. 
Bemutattuk az egyesületünket és a közösség lámpásai látássérültek közösségbe 
szervezését. 
Alpolgármester úrnak tetszett a kezdeményezésünk és már az indoláshoz támogatást 
nyújtott ezzel felkarolva a lámpásklub megnyitását. Így  ajándék  távkapcsolókat is 
adhattunk az új klubtagoknak. 



az Eötvös10 Közösségi és Kulturális Szintér épületében kaptunk helyet. 
Nagy örömünkre szívesen támogatják az elképzelésünket és 2018 év Február hónaptól 
minden hónap harmadik szerdáján 15-17 óráig ingyenesen klubszobát biztosítanak 
számunkra. 
2018. Február 21- én 15 órakor megnyitottuk ünnepélyes keretek között a Terézvárosi  
látássérültek lámpás klubját. 
 
 
Erzsébetváros programjai 2017-ben (VII. kerület) 24 rendezvény; 190 résztvevő 
Kapcsolatunkat fenntartottuk  a K11 Kulturális és Művészeti Központtal, ahol a havi klubok 
megtartásához a helyet biztosítják számunkra.  
A klubjainkat továbbra is havonta egyszer tartjuk meg, minden hónap második szerdáján 
15 órától 17 óráig. A klubok témája igen változatos és gyakran kapcsolódik 
a hónap ünnepeihez, aktualitásaihoz illetve a tagok érdeklődési köréhez ötleteihez. 
 
Havonta különféle a tagok érdeklődésének megfelelő programokra is ellátogattunk, ilyen 
volt pl. a Dinnyési Várpark, az Állatorvos Tudományi egyetem egyik kiállítása. 
 
2017 végén megpályáztuk  és elnyertük a lehetőséget, hogy klubjainkat az Erő Művelődési 
házban, a kerületi civil élet helyszínéül szolgáló intézményben tarthassuk meg. 
2017 októberében meghívást kaptunk az Erzsébetvárosi Kéttannyelvű Általános Iskola és 
Gimnázium általános iskolai részlegébe, ahol lehetőségünk volt érzékenyítő programot 
tartani a 7. és 8. osztályosok részére. 
 
 
 Ferencváros programjai 2017-ben IX. kerület 
2017 októberében megkezdtük a mentori munkát a kerületben. Bemutatkoztunk az 
önkormányzatnak és novemberben az alpolgármester asszonnyal is megállapodást 
kötöttünk, hogy az önkormányzat támogatja a közösség építését a kerületben. A 
Ferencvárosi Művelődési Központtal is együttműködés született, hogy minden hónap első 
hétfőjén 14-16. óra között a látássérültek számára helységet biztosítanak a 
klubfoglalkozásokhoz . A ünnepélyes nyitó klub 2018 január 8-án  került megrendezésre. 
 
 Kőbánya programjai 2017-ben X. kerület  
A kerületben munkatársaink mint közösségi civilszervezők ősszel elkezdték a 
közösségépítést.  Felvettük a kapcsolatot az önkormányzattal és a Kőrösi Csoma Sándor 
Kőbányai Kulturális Központtal. A művelődési házzal megállapodás született, hogy minden 
hónap első hétfőjén termet biztosítanak a látássérültek klubja számára. Az önkormányzat 
is teljes bizalmával támogatja a kerületben lévő látássérültek közössé évállását. A nyitó 
klubfoglalkozást október 9-én tartottuk melyet az önkormányzat részéről Wéber Tibor 
alpolgármester nyitott meg. A novemberi klubbon az egyesület ügyfélszolgálata 
mutatkozott be.  A decemberi klubon pedig a Louis Braille  támogató szolgálat volt a 
vendég. 
  
Újbuda programjai 2017-ben (XI. kerület) 36 rendezvény; 381 résztvevő 
A kerületi Klub célja az, hogy a velünk kapcsolatban álló embereket egyetlen közösséggé 
szervezzük. Olyan témákat kerestünk a klubnapjainkhoz, amelyek mindenkit érdekelnek, 
melyek megbeszélése során mindenki tapasztalata és véleménye hasznos lehet, így a 
köreinkhez tartozó emberek megismerhetik, megkedvelhetik egymást. A klubjaink így 
amolyan "ötletbörzék", ahol tapasztalatcsere és megoldáskeresés zajlik. Számos 
programot szerveztünk, ahol a legkülönfélébb igényeket igyekeztünk kiszolgálni. A 
bowling-napjainkkal sikeresen bevontuk a kisgyerekes családok egy részét is a köreinkbe, 



a nagyobb kirándulásainkkal pedig az aktívabb kikapcsolódást keresők igényeire is választ 
adtunk. Tapasztaljuk, hogy az ingyenes szabadidős programokat akár integráltan is kínáló 
szervezők piacán óriási a verseny, ezért igyekeztünk a legváltozatosabb programot 
kínálni, minimum havi két alkalommal. Ennek keretében a közepesen nehéz túrák mellett 
eljutottunk repülőmúzeumba, várparkba, hajókirándulásokra, sok más városba, valamint 
közepesen nehezebb túrákra is. 
 
Angyalföld programjai 2017-ben (XIII. kerület) 29 rendezvény 189 résztvevő 
 
Az év során kiemelt szerepet kaptak az érzékenyítések. Több óvodában és iskolában 
voltunk, mint a megelőző években, illetve a szokásos angyalföldi civil szervezetek napján 
történő kitelepülésen kívül, az Angyalfoldi utcabálon és az Életmódnapon is kint voltunk. 
Minden kitelepítésen sikerült új kapcsolatokat építenünk és korábban általunk nem ismert 
látássérültekkel találkozni. 
Voltunk narrált előadásokon, városi sétákon, elmentünk a dinnyési várparkba, a 
Sziklakórházba, Tatára, az Állatkertbe, Szentendrére, Zebegényre, a Titanic kiállításra és 
a Színészmúzeumba. Igyekeztünk a klubprogramokkal és a klubnapokkal a legkülönfélébb 
igényeket kiszolgálni, melynek eredményeként néhány új tagtársunk is elkezdett aktív 
kapcsolatot tartani a klubbal. 
Elindult a Főzőcske nevű programsorozatunk, mely egyszerre élményprogram, 
közösségépítés és tapasztalatcsere.  
 
Zugló programjai 2017-ben (XIV. kerület) 28 rendezvény:1490 résztvevő  
 
Első klubnapunkat 2017. január 17-én tartottuk meg a VGYKE CSERFS klubszobában.  
Január nem csak az újév kezdésről, hanem a zuglói lámpásklub új klubvezetőinek 
bemutatkozásáról is szólt. Samu Attila és Tanai Csaba lettek a Zuglói Látássérültek 
klubjának vezetői. Új évi jó kívánságaink mellett megköszöntük az eddigi vezetőknek: 
Jánosi Verának, S. Tóth Erikának és Tóth Andinak az eddigi munkájukat és elmondtuk 
tagjaiknak, hogy mi is fontosnak tartjuk a tagok véleményét és figyelembe vesszük a 
programok szervezésénél az ötleteiket. 
Februárban kolleganőnk S. Tóth Erika szervezésével megnéztük a Holdvilág 
Kamaraszínház Mátyáskirály és a cinkotai kántor színdarabját. Ez az előadás több 
szempontból is érdekes volt. Először azért, mert a színház teljesen akadálymentesített 
minden fogyatékos ember számára. Másodszor az előadás is akadálymentes a 
látássérültek számára vagyis audionarrált, amit Erikától hallottunk. Az audionarráció 
lényege, hogy a látásukban akadályoztatott emberek felé úgy közvetítse a színpadon 
történő eseményeket, hogy közben nem zavarja az előadást és a szereplők párbeszédét, 
viszont a látássérült ember megtudja érteni mi, zajlik a színpadon. Februári klubnapunkon 
egyesületünk segédeszköz boltja - Láthatár Bolt- volt a vendégünk.  
Márciusi klubnapunkon bemutattuk új kolleganőnket. Egyesületünk újabb kerületi klubbal 
bővült Kőbányán, ezért átszervezésre volt szükség. Ez a zuglói klubbot annyiban érintette, 
hogy Samu Attila a Kőbányaiak vezetője lesz, ezért Zuglóban Tanai Csaba mellé Kiss 
Márta kerül. 
A zuglói lámpás klub programjára meghívtuk Nyíriné Kovács Máriát a Baráthegyi 
Vakvezető Kutyakiképző Iskola kutyakiképzőjét, aki magával hozta kiképzés alatt lévő 
kutyáját, Gandhit.  
Áprilisban részt vettünk a Stefánia családi napon az egészség jegyében, amit a Honvéd 
Kulturális Központban tartottak. Bemutathattuk egyesületünk munkáját, Jánosi Vera 
bemutatta a Braille írást, Eleki Abigél a Láthatár bolt árukínálatából hozott termékeket, 
amelyekkel szemléltettük, hogyan tudnak önálló életvitelt élni a látássérült emberek. Tanai 
Csaba vakvezető kutyájával, Boncával, mutatta be a közlekedést. 



Meghívást kaptunk a IV. kerületi Őszi Fény Integrált Gondozási Központba, ahol éppen 
klubnapot tartottak. 
A klubnapon Csabi Bonca nevű vakvezető kutyájának képességeiről és ember iránti 
szeretetéről volt szó. 
Az idős emberek nagyon örültek, hogy megsimogathatták, megszeretgethették Boncát, aki 
meg is hálálta az idős emberek kedvességét. 
Májusi klubdélutánunk programja a „jól hallás” témakörében zajlott. Ehhez meghívott 
vendégeink Bacsevits Linda és Szakács Szabina audiólógusok voltak segítségünkre. 
Elmondták, hogy milyen tünetei vannak a halláskárosodásnak, mit tudnak segíteni az 
audiológusok azoknak az embereknek, akik észreveszik, hogy valami baj van a 
hallásukkal.  
Idén is megrendezésre került a XIV. kerület nagyszabású, egész napos rendezvénye, a 
XIII. Zuglói Sportfesztivál és Patak parti futás.  
A programra a Vakok és Gyengénlátók Közép Magyarországi Regionális Egyesülete is 
meghívást kapott.  
Májusi programunk a Rendőrmúzeum (Budapest Mosonyi u.5.) meglátogatása volt. 
A múzeumban már várt minket Daka Béla nyugalmazott rendőr alezredes, aki körbe 
vezetett bennünket. Nagyon érdekes és színes előadást hallhattunk, láthattunk. 
A múzeum egyik legkeresettebb jelensége „Kántor” – híres németjuhász fajtájú 
nyomkövető-kutya – melynek preparátuma szintén a kriminalisztikai kiállítás részét képezi. 
Júniusi klubnapunkon vendégünk volt a zuglói civilrádió szerkesztője Szabó-Gere Imre. 
Imre elmondta, hogy Zugrádió néven kezdett működni Zuglóban egy új csatorna, amely az 
interneten, a www.zugradio.hu címen érhető el. Ez a csatorna a Zuglóban működő 
civilszervezeteknek ad lehetőséget arra, hogy bemutatkozhassanak a lakosságnak. Az 
internetes rádiózás előnye, hogy bárki, bárhol megtalálhatja és meghallgathatja a 
műsoraikat.  
Júniusban az Országházba szerveztünk látogatást. A Kossuth téren találkoztunk, onnan 
sétáltunk át a parlament épületéhez a látogatói központhoz, ahol a gyors regisztráció után 
elindultunk idegenvezetőnkkel felfedezni a Parlament épületét. 
Júliusi klubnapunkon Krayné Faragó Zsuzsa kolléganőnk volt vendégünk. 
Zsuzsi Tibeti hangtálakat hozott, melyeket a keleti kultúrkörben leginkább meditációhoz 
használnak, de gyógyító hatásuk sem ismeretlen. Megismerhettük a tálak történetét, 
készítésének titkait, és a szervezetünkre gyakorolt jótékony hatásairól is beszélgettünk. 
Részt vettünk a III. Zuglói Jótékonysági Gasztrofesztiválon. 
Zuglóban hagyománnyá vált a gasztrofesztivál, ennek a hagyománynak hódolva az idén is 
megrendezésre került. Füstöltcsülkös babgulyást főztünk, házi csipetkével. Idén több 
kategóriában díjazták a csapatokat, ami azt jelentette, hogy nem csak az ételeket 
zsűrizték. 
A Legvidámabb csapat kategóriában a VGYKE Lámpás csapata első helyezést ért el 
Szeptemberben a Zuglói Önkormányzat megrendezte a Civilek „utcája” programot, ahol a 
Zuglóban működő civilszervezetek képviselték magukat. Érzékenyítő programunkkal mi is 
részt vettünk ezen az eseményen. 
Szeptemberi klubnapunkon a Luis Braille Támogató szolgálattól Tamási József kollégánk 
beszélt munkájukról, ami többféle feladatból tevődik össze. Időnk második felében S. Tóth 
Erika audionarrátor és Koltai Judit a Holdvilág Kamaraszínház színésze, rendezője 
meséltek közös találkozásukról és arról, hogy mi is az audionarráció, hogyan kapcsolódik 
a színházhoz. Erika először az audionarráció kezdetéről beszélt. 
Fehér bot napja Zuglóban 
2017. október 11-én a Zuglói Civil Házban tartottuk meg a Fehér bot napi zenés műsorral 
egybekötött programunkat. 



Tanai Csaba Zugló lámpása és Fodor Ágnes Egyesületünk elnök asszonya köszöntötte a 
vendégeket. Ezt követte egy kis vidám műsor, ahol mindenki megtalálhatta a kedvére 
valót.   
Szemlélet formálás ovisoknak 
Október 12, 13, 17,18-án a Zuglói Civil Ház adott otthont az óvodai szemlélet formáló 
programunknak. 4 nap 240 gyermek Zugló 5 óvodájából: Zöld Lurkók, Narancs, Napsugár, 
Játékszín, Tündérkert óvodák gyerkőcei jöttek el hozzánk óvó nénik és dadák kíséretében. 
A civil ház színház termét rendeztük be az érzékenyítő program számára. Érkezés és 
köszöntés után minden gyermek kapott szemtakarót és egymás vállát fogva, vonatozva 
jöttek be a terembe. Az asztaloknál különféle játékos feladatokkal szemléltettük, hogy a 
látássérült emberek hogyan élik meg a mindennapi élet kihívásait. 
Novemberi klubdélutánunkon Págány Noémi a VGYKE Masszázs szolgáltatásától, 
Szilágyi Erika és Leány Ferenc Ügyfélszolgálatunk munkatársai látogattak meg 
bennünket. 
December 6-án és 7-én a Fővárosi Nagycirkuszban jártunk, ahol a Csodagömb Cirkuszi 
Nagykarácsony címmel került bemutatásra a cirkusz 2017-es karácsonyi show-ja. 
A műsor 15 órakor kezdődött, de 13 órától módunk nyílt meghallgatni az előnarrációt és 
színpad bejárásra is sor került. Ez a látássérülteknek nagyon fontos volt a műsor jobb 
megértése miatt, hiszen itt a különböző cirkuszi kellékeket meg lehetett tapogatni, és ki 
lehetett próbálni, sőt, még a csodagömböt is megnézhettük. 
Lámpások Karácsonyi Vására a VGYKE-nél. 
Immár hagyománnyá vált a Lámpások Karácsonyi Vására egyesületünknél, amit 
december 13-án tartottunk meg a Hermina út 57.-ben. 
A lámpás klubok most is lázas izgalommal készülődtek az örömteli eseményre, és hozták 
el portékáikat. 
 

Budapest XVI. kerület 
 
A VGYKE 2017. októberétől szintén elkezdte Budapest XVI. kerületében a kerületi lámpás 
klub szervezését. 
Egy látássérült kolléga mint közösségi civilszervező kezdte meg a munkát:  Kollárszky 
Boglárka 
A kerület második közösségi civil szervezője 2018. februárjában csatlakozott Boglárkához: 
Aranyiné Kmett Olga 
A szerveződő klub keretében felvettük a kapcsolatot 2017. őszén a kerület 
önkormányzatával, e-maileket küldtünk Kovács Péter polgármester úrnak, illetve az ő 
referensének, akivel több ízben telefonon is egyeztettünk, továbbá megkezdtük a 
lehetséges klubhelyszínek felkutatását. 
Az önkormányzattal történő többszörös egyeztetéseknek köszönhetően sikerült eljutnunk 
Müller Kinga irodavezető asszonyhoz, aki készségesen segített  megfelelő helyszín és 
támogatók felkeresésében. 
2017-ben továbbá felmértük a kerületi lehetőségeket: mind programlehetőségek, mind 
látássérülteket érintő szabályozások terén (pl. futár távkapcsolók állapota, önkormányzat 
esélyegyenlőségi terve) programok, melyeken egyesületünk képviseltetheti magát (pl. 
Kertvárosi napok). 
Az előkészítő munkálatokra tekintettel 2017-ben megrendezett programokra nem került 
sor, azonban a 2017-es egyeztetéseink alapján 2018- március 6-án ünnepélyes keretek 
közt sikeresen megnyithattuk a XVI. kerületi lámpás klubot. 
 
Rákosmente programjai 2017-ben  (XVII. Kerület) 28 program 507 résztvevő; 13 
érzékenyítés 614 résztvevő 
 



Minden hónapban megtartottuk a klubnapunkat külső és belső előadók részvételével. 
Összesen 13  alkalommal érzékenyítettünk 614 főt, ebből négyszer óvodában: 
Napsugár Óvoda Földműves  utcai és Bulyovszky  utcai tagóvodája (200 gyerek), 
Gyereknap a Napsugár oviban (25 fő), valamint Családi nap a Piroska Óvodában (250 fő). 
Kétszer érzékenyítettünk iskolában: Czimra Gyula Általános Iskola (38 fő), Podmaniczky 
János Evangélikus Általános iskola (26 fő). 
Kitelepülések alkalmával  és a Rákoshegyi napokon (25 fő), a RÁCUK (Rákosmenti 
Cukorbetegek Világnapi rendezvényén (25 fő), valamint a rákosligeti a Csekovszky Árpád 
Művelődési Ház adventi programján (25 fő).  
Nyolc alkalommal szerveztünk saját programot: Rázene Újévi Koncert Podmaniczky-
Vigyázó Kastélyban; Mátyás Király és a  cinkotai kántor az Angyalföldi József Attila 
Művelődési Központban; Németh Orsolya indiai  élménybeszámolóján a Láss vagyis a 
(Látássérültek Szabadidős Sportegyesületébe); Törley Pezsgőgyár Látogatóközpont; az 
Aranyláz c. költészet világnapi rendezvényen a Vigyázó Műv. Ház; Fényünnep a Jóga 
világnapján; a  Rákosmenti Zenebarátok Egyesületének koncertje a Vigyázó Művelődési 
Házban; Vida Gábor orgonakoncertje  a Pesti úti Idősek otthonában. 
Megszerveztük október 14-ére a Fehér bot napi gálánkat a Nádorterembe, ahol a 
Jubileumi Eötvös Kórus lépett fel, és a rendezvényen 120 fő vett részt. 
Közös Kirándulást szerveztünk a VII. és XIII. kerülettel közösen: Szentendre, Retro 
Múzeumba, a zebegényi Hajómúzeumba, valamint megtekintettük  a dinnyési  
makettvárakat.  Egy alkalommal testületileg (az egész VGYKE) csatlakoztunk a kispesti 
lámpások által szervezett tatai  kiránduláshoz. 
Más kerület programjába is becsatlakoztunk: az újpesti lámpások által szervezett program 
a kerületi rendőrkapitányságra, senior tánc oktatás az erzsébetvárosi lámpásokkal, a 
zuglói lámpások szervezésében az Országgyűlés épületének meglátogatása, Újpest 
lámpásainak a ferihegyi reptérre szervezett programjába, a zuglói lámpások által 
szervezett Fehér bot napi ünnepségen,  szintén a zuglóiak által szervezett könyvátadó 
ünnepségen, valamint a Lőrinc lámpásai által szervezett csoki múzeumi programon. 
2017-ben a VGYKE második alkalommal szervezett narrált cirkuszi előadást, amelyen 
Rákosmentéről 16-an vettünk részt. 
 
Négy  alkalommal csatlakoztunk be a helyi, rákosmenti önkormányzati programokba: REB, 
vagyis részt vettünk a Rákosmenti Erőforrás Bizottság ülésén, a HEP (Helyi 
Esélyegyenlőségi Program rendezvényén), valamint a kerület 2017-es és 2018-as 
Szolgáltatási koncepciójáról tartott megbeszélésen is, valamint ott voltunk az„Egészséges 
Rákosmentéért” díjátadón is. 
 
 
Pestszentlőrinc programjai 2017-ben (XVIII. Kerület) 18 rendezvény; 275 résztvevő 
Továbbra is minden hónap utolsó szerdáján a Kondor Béla Közösségi Ház termébe tartjuk 
klubnapunkat. Ez a hely mindenféle szempontból ideális. Jó kapcsolatot tartunk fönt a 
közösségi házzal, mindenben segítségünkre vannak. A létszámunkat is, a technikai 
igényeinket is mindig pontosan teljesítik, mindezt barátságos, kedves segítőkész 
légkörben. 
Klubnapjaink témái az alábbiak voltak: 
Januárban ünnepek hagyományainak felidézése volt a téma, és a „Tamkó Sirató Károly 
képekben” c. kiállítás megtekintése. Tanai Csaba „ A segítő kutya c. „előadását hallgattuk 
meg a klubnapunkon.  
Februárban két alkalommal volt klubnapunk vendége egyik tagunk, aki az asztrológiáról 
tartott előadást. 
 Márciusban megtekintettük az ország egyetlen Fodrász múzeumát.  
Áprilisban a Széchenyi fürdőben megrendezett Tapintható kiállítást néztük meg.  



Májusban megünnepeltük az egy éves születésnapunkat a klubnapunkon, majd 
klubprogramként Bartus Ferenc „Hypnagog” című kiállítását tekintettük meg.  
Júniusban közkívánatra rendeztünk egy verses délutánt a klubnapunkon. Programunk 
keretében „Az Állami teleptől a Havannáig” című kiállítást néztük meg. 
 Júliusban az Önkormányzat támogatásával elmentünk a Füvészkertbe, a klubnapunkon 
pedig Csontváry Koszka Tivadar művészetéről tartottunk előadást, és egyik sorstársunk 
Gonovics Virág olvasta föl verseit.  
Augusztusban Dr. Kiss János előadást tartott a gyakori betegségekről és az egészséges 
táplálkozásról. Programunk a Kézzelfogható Alapítvány által rendezett tapintható 
képzőművészeti kiállítás megtekintése volt, vakos tárlatvezetéssel, Huszár Mária 
közreműködésével.  
Szeptemberben ellátogattunk Vácra a Hajótörténeti múzeumba és a Kúria Bormúzeumba. 
A klubnapon Koltai Judit színésznő és S. Tóth Erika egyesületünk audio narrátora volt a 
vendégünk. A klubprogramunk Szentendrére vezetett szintén önkormányzati támogatásból 
a „ Retro Múzeumba”. 
Októberben megemlékeztünk a forradalomról és vendégünk volt klubnapunkon az 
Egyesületünk ügyfélszolgálata.  
Novemberben vendégünk volt a Láthatár bolt és ellátogattunk a Csoki múzeumba szintén 
a kerületi Önkormányzat támogatásával. 
 
 Kispest programjai 2017-ben (XIX. Kerület) 48 rendezvény 492 résztvevővel 
Kispesten 2017-ben is havi rendszerességgel tartottunk klubfoglalkozásokat minden 
hónap utolsó csütörtökjén a Táncsics utcai családsegítőben.  
 
Januári klubnapunkra kitelepült az Infoalap és az előadás mellett egy nagyon látványos 
bemutatót is tartottak. 
Februári klubnapunkra a Louis Braille Támogató Szolgálat munkatársa érkezett. A 
támogató szolgálat feladatáról, munkájáról, szolgáltatásairól tartott előadást. 
Beszélgettünk Szent Bálintról, a Valentin nap eredetéről, a Valentin napi szokásokról, és 
végül Valentin napi kvíz következett. 
Márciusi klubnapunk az audiónarrációról szólt. Aki ellátogatott hozzánk megtudta, mi az 
audiónarráció, mit jelent egy vak ember számára a kulturális akadálymentesítés, és az 
miképpen valósul meg. 
Áprilisi klubnapunk vendége Börcsök Gáborné rendőr százados volt a Kispesti 
Rendőrkapitányságról. Hasznos tanácsokkal látott el bennünket a bűnmegelőzéssel 
kapcsolatban, és válaszolt kérdéseinkre. 
Májusi klubnapunkra Katona Zsuzsanna látogatott el hozzánk a Láthatár Boltból, és 
árubemutatót tartott. Szent Flóriánról, a tűzoltók védőszentjéről is megemlékeztünk, és 
kvízjáték is volt. 
Júniusi klubnapunk a hallás jegyében telt. Bozzai Andrea prevenciós szűrés koordinátor 
volt a vendégünk, aki a Widex hallásstúdióból látogatott el hozzánk, és hallásszűrést is 
végzett 
Júliusban klubunk szülinapját ünnepeltük vidám hangulatban, tortával, tombolával. 
Augusztusi klubnapunkon a masszázsé volt a főszerep, de elidőztünk a Balatonnál sok 
érdekes tudnivalóval, utazó kvízünkkel pedig bejártuk Magyarország kastélyait. 
Szeptemberi klubnapunkon a bűnmegelőzés, a vagyonvédelem, és a közlekedés volt 
terítéken, hiszen Börcsök Gáborné rendőr százados, és Sütő Antal nyugalmazott rendőr 
alezredes volt a vendégünk a XIX. kerületi Rendőrkapitányságról. Megemlékeztünk Szent 
Adorjánról, aki - többek között - a büntetés-végrehajtás védőszentje. Kvízjátékunkból az 
pedig kiderült, tudunk-e annyit, mint egy ötödikes? Jó mulatság volt! 



Októberi klubnapunkon Dr. Kiss János tartott előadást belgyógyászati témában, a Fehér 
Bot Napja alkalmából híres vakokra emlékeztünk, kvízjátékunkban őszi versekből 
idéztünk, és a költőt, valamint a vers címét kellett megtippelni. 
Novemberben egyesületünk Ügyfélszolgálatos munkatársai, jöttek el hozzánk. Bemutatták 
az Ügyfélszolgálat tevékenységét és a különböző szolgáltatásokat. Tájékoztatást kaptunk 
a látássérülteket érintő aktuális pályázati lehetőségekről, szociális juttatásokról, 
kedvezményekről a látássérültek életvitelét megkönnyítő segédeszközökről, és tagdíj 
befizetést is helyben lehetett intézni. Ismertettük Szent Cecilia élettörténetét, és íróink, 
költőink születési helyét tippelhették a kvízjátékban. Végül jött a Mikulás, és csomagokkal 
kedveskedett klubtagjainknak. 
Ruzsa Viktor a Civil Rádiótól részt vett klubnapjainkon. A klubnapjainkon készült felvételek 
a Civil Rádióban hallhatóak (Filagória – védett közösségi tér). 
 
Az évben több alkalommal, a Láthatár Bolttal közösen kerületi nyugdíjas klubokban 
jártunk. Kitelepültek velünk a KMO-ban tartott Egészségmegőrző Napra, és a 
Városünnepre is. 
 
Kulturális programok: 
Januárban programot szerveztünk a KMO Előtér-galériájába, ahol Lénymesék 2. címmel 
nyílt meg Zálogh Sándor grafikusművész kiállítása. 
Februárban a Hypertext című, Tamkó Sirató Károly képverseire készült csoportos 
kiállításon jártunk a Nagy Balogh János Kiállítóteremben. 
Márciusban a Fodrász Múzeumba látogattunk, ami nagy élmény volt.  
Áprilisban a Tapintható Kiállításra mentünk. Egy kiállítás, ahol kötelező hozzáérni az 
alkotásokhoz, avagy mindent a kéznek, semmit a szemnek. 
Májusban Bartus Ferenc kiállításán jártunk a Nagy Balogh János Kiállítóteremben, melyek 
címe: „hypnagog” – elalvás előtt.  
Októberben Hernádi Paula grafikusművész, Ferenczy Noémi díjas zománcművész, JEL-
KÉP, TŰZZEL-VASSAL című kiállítására látogattunk el, a Nagy Balogh János 
Kiállítóterembe. Megtisztelő és egyben öröm volt számunkra, hogy az alkotóval is 
találkozhattunk. Tv felvétel is készült, mely az M1 Esély c. műsorában volt látható. 
Október 20-án INTEGRÁLT FEHÉR BOT NAPI RENDEZVÉNYT tartottunk A KISPESTI 
VÁROSHÁZÁN 
Október 15-e a Látássérültek Nemzetközi Napja, a Fehér Bot Napja. Ezt a jeles napot 
ünnepeltük a Kispesti Városházán október 20-án, integrált rendezvényünkkel, ahol 
látássérült előadók, és a Kispesti Mágnes Színház gyerekszereplői léptek fel.  Az 
eseményen a helyi média képviselői is részt vettek. 
Novemberben Cranach nyomában címmel, a reformáció 500. évfordulója alkalmából 
rendezett kiállítást a Helikon egyesület a Nagy Balogh János Kiállítóteremben. Ezen a 
különleges, Braille feliratos kiállításon jártunk klubtagjainkkal. A kiállításon a művészek is 
jelen voltak. Skoda Éva festőművész, Bereczky Ildikó grafikusművész, Janisch Kornélia 
keramikusművész, Tényi Sarolta keramikusművész, és Varga László fotóművész, akik 
autentikusan tudtak segíteni munkájuk megértésében, illetve azok láthatóvá, 
érzékelhetővé tételében. Programunkról a Kispest TV felvételt készített. 
 
Több alkalommal csatlakoztunk más kerületek programjaihoz tagjainkkal: 
 
Januárban az Állatorvostudományi Egyetem Hutyra Ferenc Könyvtár, Levéltár és Múzeum 
épületébe látogattunk az Újpesti Lámpásokkal. 
 
Februárban a Tűzoltó Múzeumba látogattunk a Zuglói Lámpásokkal. 



Márciusban Rákosmente Lámpásai szerveztek programot a Törley Pezsgőgyárba melyhez 
mi, Kispestiek is csatlakoztunk. 
Májusban mi is csatlakoztunk a Zuglói Lámpásokhoz, és elmentünk velük a 
Rendőrmúzeumba. Daka Béla nyugalmazott rendőr alezredes tárlatvezetésével, 
emlékezetes délelőttöt töltöttünk el. 
Júniusban mi is részt vettünk a Havanna kiállítóhelyen lévő, „Az Állami teleptől a 
Havannáig” című kiállításon a XVIII. kerületi lámpásokkal, és az Országházba is 
ellátogattunk a Zuglói Lámpásokkal. 
Júliusban Újpest Lámpásai szerveztek programot a Liszt Ferenc Repülőtérre, melyhez mi 
is csatlakoztunk, és a Füvészkertben is barangoltunk a XVIII. kerületi lámpás klubbal. 
Novemberben a XVIII. kerületi lámpások a Csokoládé Múzeumba látogattak. Mivel mi is 
szeretjük a csokoládét, velük tartottunk a pralinétúrára. 
Kirándulások: 
Májusban Tatai buszkiránduláson voltunk Kispest Önkormányzata segítségével. Délelőtt a 
Rehabilitációs Intézetet néztük meg, mely az ország legkorszerűbb ilyen intézménye. 
Délután a gyönyörű ligeteivel, sétányaival és műemlékeivel méltán népszerű 
Angolparkban sétáltunk. 
Augusztusban több lámpás klub is szervezett kirándulást a Hajózástörténeti Múzeumba, 
Zebegénybe, ahol megismerkedhettünk a világon egyedülállónak számító hajózástörténeti 
gyűjteménnyel.  
 
Szeptemberben a XVIII. kerületi lámpásokkal Vácra kirándultunk. A Hajózástörténeti 
Gyűjteményt, a Székesegyházat, és a belváros tapintható makettjét is megnéztük.  
 
Önkormányzati és KMO-s rendezvények: 
Februárban Tavaszi Egészségmegőrző Napon jártunk a KMO-ban. Érzékenyítettünk, 
szórólapoztunk, a Láthatár bolt is kitelepült velünk, és a Kispest TV riportot készített.  
Májusban a Városház téren tartották a III. Dél-Pesti Fúvószenekari Találkozót. Mi is részt 
vettünk a koncerten.  
Júniusban a Láthatár bolttal részt vettünk a Városünnepen, szórólapoztunk és 
érzékenyítettünk.  
Szeptemberben a Mihály-napi búcsúban voltunk. Szórólapokat osztogattunk, 
érzékenyítettünk, és az érdeklődőknek bemutattuk a látássérültek életét megkönnyítő 
segédeszközöket, valamint egyesületünket.  
Novemberben a KMO-ban több alkalommal, Rendhagyó osztályfőnöki óra keretében 
szemléletformáló érzékenyítő foglalkozást tartottunk kisiskolások részére. Célunk az volt, 
hogy interaktív, elfogadást segítő foglalkozás keretében, a gyerekekhez közelebb vigyük a 
„fogyatékkal élők” mindennapi élethelyzeteit, megkönnyítve ezzel a kommunikációt és a 
segítségnyújtást. 
Novemberben meghívást kaptunk a KMO-ba. Kilenc nemzetiségi önkormányzat kulturális 
műsorát és jellegzetes ételeit élvezhettük klubtagjainkkal a nemzetiségi esten. 
Idén nyolcadik alkalommal kapcsolták fel Kispesten az adventi és karácsonyi 
díszkivilágítást, és rendezték meg a lampionos felvonulást, melyre mi is elmentünk 
klubtagjainkkal november végén.  
 
 
 
SZENTENDRE programjai 2017-BEN 15.             RÉSZTVEVŐK SZÁMA: 148  
1 ÉRZÉKENYÍTÉS 65 DIÁK ÉS 3 NEVELŐ  RÉSZVÉTELÉVEL. 
 
A látássérültek közössége megalakulása óta aktívan működik Szentendrén. 



A Szentendrei Református Gimnáziumban találkozunk havi rendszerességgel átlagosan 
10 fő részvételével. A klubnapok témája 2017-ben is a látássérültek érdeklődési köréhez, 
aktuális ünnepekhez, évszakokhoz és az őket érintő témákhoz kapcsolódtak. 
Januárban az év első klubnapján beszélgettünk mindenről. Az ilyen alkalmak nagyon 
fontosak ahhoz, hogy egymást jobban megismerjük. 
Februárban farsangi klubnapot tartottunk. Sorstársunk Kovacsik Józsi bácsi zenélt. 
Márciusi tavaszi klubnapunkra eljött Sándor,József, Benedek! Klubtagjaink ők! 
Áprilisi klubnapunkon a Költészet napján a Gimnázium diákjai verseket mondtak nekünk. A 
közelgő húsvét alkalmából Bartolf Zsuzsanna népdalokat énekelt.   
Májusban tárlatvezetéssel történelmi városnéző sétára indultunk Szentendrén. 
Júniusi klubnapunkon Krayné Faragó Zsuzsanna bemutatta a tibeti hangtálakat. 
Júniusban Esztergomba kirándultunk a Babits Mihály emlékházba. Tárlatvezetéssel meg 
néztük a villa belső tereit, és megismertük a költő munkásságát. 
Augusztusban egyik aktív klubtagunk Szűcs Katalin, otthonába invitálta a klubtagokat. Az 
ő jóvoltából párakertben hűsöltünk a nyári kánikulában. Finom frissen sülteket ettünk a 
szabadban, és nagyon jól elbeszélgettünk. 
Szeptemberben Dr. Kis János az egészséges táplálkozásról tartott nekünk előadást a 
klubnapon. Előadás után közösen megbeszéltük a hallottakat. 
Szeptemberben a Gimnáziumban érzékenyítő beszélgetést tartottunk 65 diák és 3 
pedagógus részvételével. Sok kérdés hangzott el a diákok részéről, így ez a program 
eredményesnek mondható. 
Szeptemberben klubtagokkal és őket kísérő diákokkal Tihanyba mentünk kirándulni. 
Felkerestük a Tihanyi Bencés Kolostort. Ágoston atya tárlatvezetésével betekintést 
nyertünk a neves intézmény mindennapi életébe és történelmi múltjába. 
Októberi klubnapunkon a fehér bot eredetéről és a bot használatáról beszélgettünk 
Októberben a Pesti Magyar Színházban Moliere „A fösvény” című művét néztük meg 
audionarrált színpadi előadásban. 
Novemberi klubnapunkra eljött a VGYKE Ügyfélszolgálata. Hasznos információkat 
osztottak meg velünk aktuális eseményekről, tagbélyegek megvásárlására új belépésre is 
volt lehetőség. 
Novemberben ellátogattunk Páljános Ervin szobrászműhelyébe. A művész kültéri 
szobrokat készít, és beavatott minket éppen készülő alkotásának megtekintésére. 
Decemberi klubnapunkon ünnepi hangulatban voltunk együtt. Felidéztük gyerekkori 
karácsonyaink emlékeit. Örömmel hallgattuk meg egymást, és karácsonyi énekeket 
énekeltünk. Így fejeztük be a tavalyi évet. 
 
IV. Kistérségi egyesületek 
A 2017-es évben is sikerrel pályáztak és lobbiztak kistérségi egyesületeink, 
önfenntartásuk fejlődik, lehetőségeik javulnak, egyes dolgok tekintetében pedig továbbra 
is élvezik a VGYKE támogatását, pl. munkatársak biztosítása, céges telefon,rendszeres 
szakmai konzultációk, belső képzések és előadások. 
 
Budaörs 
Egyesületünk 2017-ben is folytatta céljai megvalósulására irányuló tevékenységeit. Tagjai 
számára ügyfélszolgálati irodát működtetett, mely egyben a VGYKE kihelyezett 
ügyfélszolgálatát is ellátta, így maradéktalanul megvalósulhat a szubszidiaritás elve. 
Az év során tagjaink számára munkatársaink otthoni segítséget nyújtottak (takarítás, 
bevásárlás, gyerekfelügyelet, orvoshoz kísérés, programokon segítés), részt vettek 
hivatalos ügyek intézésében, segédeszköz beszerzésében. Összesen kb. 200 alkalommal 
történt otthoni és egyéb segítségnyújtás 
A 2017-ben 43 szabadidős programunk volt: színházi előadások, múzeumok 
megtekintése, kirándulások, de a legnépszerűbb a minden évben megszervezésre kerülő 



„életmódtáborunk” volt, amit tavaly Komáromba  rendeztünk közel 60 fő részvételével. A 
látássérülteken túl családtagjaik is jelen voltak, így a kulturális élményszerzésen túl a 
sorstársi minták átadása is érvényre juthatott, ami legfőbb célja ennek a programnak. 
Másik kiemelkedő programunk májusi buszkirándulásunk volt. Királyrétre utaztunk, így egy 
teljes napot tölthettünk szervezett módon a Börzsöny tavaszi megújulását élő erdejében. 
Októberben megtartottuk már hagyományosnak számító jótékonysági koncertünket, mely 
egyszerre szolgálja a látássérült emberekre történő figyelemfelhívást a Fehérbot 
világnapja alkalmával, az egyesület presztízsének növelését, valamint azt az üzenetet, 
hogy tudunk a társadalom szélesebb rétege számára is értéket teremteni. Az esten a 
Ghymes zenekar lépett fel a Budaörsi Városi Sportcsarnokban. 
Szakmai szempontból legjelentősebb eseményünk a Budapestet, Pest- és Fejér megyét 
ellátó, Szemléletmód Rehabilitációs Központ létrehívása és elindítása volt, melynek 
küldetése az önálló életvitelt megkönnyítő technikák megtanítása és a látássérültek 
társadalomban való aktív részvételének támogatása. 
 
Cegléd 
A Ceglédi Kistérség 2017-ben is rendszeresen szervezett, és részt vett programokon. 
Szemléletformáló, érzékenyítő kitelepüléseink alkalmával voltunk a városi sportnapokon, 
nyári táborban, más intézmény egészség napjain, városi eseményeken, gyermek 
kerékpáros versenyen. 
Szerveztünk farsangi bált, volt meghívott vendégünk, a Láthatár Bolt is kitelepült hozzánk, 
tartottunk Fehérbot Napi megemlékezést, elemi rehabilitációs lehetőségről tájékoztatást, a 
Patkós Irma Színtársulat járult hozzá a karácsonyunkhoz. 
Továbbá bográcsoztunk, kirándultunk a Tiszatavi-Ökocentrumba, strandoltunk Szolnokon. 
A VGYKE-vel közösen végeztük ügyfélszolgálati munkánkat, pályázattal kapcsolatos 
teendőket, amelyet a továbbiakban is folytatunk. 
 
Dabas 
2017-ben is minden hónapban megtartottuk az ócsai és a dabasi klubnapjainkat. A júniusi 
évadzárót a dabasi Halász Móricz kúriában tartottuk meg. Kisvonattal végigjártuk Dabas 
főbb nevezetességeit, a kellemes időben remekül éreztük magunkat. Közben a kúria 
udvarán bográcsban főtt a finom gulyásleves, az alpolgármester asszony jóvoltából pedig 
sorban sültek a gusztusos pánkók a résztvevők számára. A „Fehérbot Napját” a 
Reménysugár Fogyatékos Otthonban tartottuk meg. A novemberi évfordulós 
ünnepségünket családi körülmények között bonyolítottuk le.  
Ezek a rendezvények jó alkalmat szolgáltatnak arra, hogy kicseréljük tapasztalatainkat, 
elmondjuk, mi az, amivel könnyebbé tesszük a nehéz mindennapokat és baráti légkört 
teremtünk magunk körül.  
Az év folyamán Dabas minden óvodájában, érzékenyítettünk, tehát főként a fiatalabb 
korosztályt céloztuk meg. De természetesen tartottunk bemutatókat általános és 
középiskolai osztályoknak is. 
Továbbra is erős kapcsolatot tartunk fenn a médiával, civil szervezetekkel és a térség 
polgármestereivel, akiktől sok segítséget kapunk. 
Az új tagok toborzása folyamatosan történik. Betegeinket gyakran látogattuk, segítettük 
őket. Egyik sorstársunknak pl. tüzelőt szereztünk a dabasi önkormányzattól, mivel 
megtudtuk, hogy nincs mivel fűteniük.  Ruhaadományt kaptunk egy turkálós üzletből, 
amiből a klubnapokon serényen válogattunk. A megmaradt darabokat egyik 
sorstársunknak rongyszőnyegek készítésére felajánlottuk. 
Kiemelt célunk volt az adó 1%-ok gyűjtése.  
A 2018-as évet is programterv alapján szeretnénk megvalósítani. 
 
 



Gödöllő  
- 7 alkalommal tartottunk klubnapot, mert fontos a tagok sorstársi közössége, illetve a meg 
lévők mellett új kapcsolatok kialakítása. E rendezvények felén más, a térségben működő 
egyesületek, pl. Cukorbetegek Egyesülete, helyi civil szervezetek meghívása, 
megismerése volt a cél. Az aktuális évszaknak megfelelően teltek klubnapjaink, volt 
ruhabörze, farsangi mulatság, márciusban Húsvétra készülve tojásfestés. A Láthatár bolt 1 
alkalommal mutatta be termékeit Gödöllőn. Nyár folyamán több szabadtéri program kapott 
főszerepet, bográcsoztunk, sütögettünk, részt vettünk a térség kulturális rendezvényein.  
Egészségnapot 1 alkalommal tartottunk. 
- Kirándulást 2 alkalommal szerveztünk. Júliusban Egerszalók volt úticélunk, 
szeptemberben a Szent István Egyetem Botanikus Kertjébe látogattunk el. 
Kirándulásaink során minden látássérült mellé jutott egy látó segítő, így tagjaink 
biztonsággal közlekedhettek az út során. 
Évzáró Karácsonyi ünnepségünket december 9.-én tartottuk. 
7 alkalommal tartottunk szemléletformáló programot,  
Esélyegyenlőségi hét programsorozata a gödöllői idősek otthonával közös szervezésben 
2017. 05.15-19 
Waldorf Ált. Iskola, Premontrei Szent Norbert Gimnázium, Damjanich Ált. Iskola, Szent 
Imre Ált. Iskola, Török Ignác Gimnáziumban tartottunk érzékenyítést. 
Résztvevők száma 214 fő  
Gödöllői Belvárosi napok – Civil utca - gyerekeknek tesztlap kitöltése, segédeszközök 
bemutatása. 
Október hónapban nem hagyományos módon emlékeztünk meg a Fehérbot napjáról, egy 
látássérült tagunk festményeiből rendeztünk kiállítást. A kiállítás megnyitóján 51 érdeklődő 
vett részt. A kiállításról cikk 3 alkalommal jelent meg a Gödöllői szolgálat újságban. 
 
Pilisvörösvár 
A Látássérültek Pilis Völgye Egyesülete 2005 óta  működik a pilisvörösvári járás területén. 
2017 során 38  tagunk, ismerőseik,  és családtagjaik, az érdeklődők 704 esetben vették 
igénybe szolgáltatásainkat, melyeket telefonos vagy e-mail-es megkeresésre, egyéni 
igények alapján végeztünk. Telefonos ügyfélszolgálatunkat a VGYKE közreműködésével 
végezzük. 
Az év során: különböző közösségépítő, kulturális, ismeretterjesztő, önálló életvitelt segítő 
rendezvényeket szerveztünk: 
8 klubrendezvényt 
4 komolyzenei programot 
4 színházlátogatást szerveztünk. 
Egészségmegőrzést, életvitelt javító programjaink: 
Erdei túra Klastrompusztára 
Három napos életmódtábor Tihanyban- hagyományosan immár 4. alkalommal 
Társadalmi szemléletformálás: 
Pilisszentivánon a Kakasfesztiválon, valamint Pilisvörösváron a Juniálison kreatívan- 
játékos érzékenyítést végeztünk. 
Októberben a Nemzetközi Fehér bot napja alkalmából a helyi Gimnáziumban  zenés 
szemléletformáló program Juhász Tomi  közreműködésével 110 diák+7 tanár 
A nyár folyamán több kiránduló és kulturális helyszínekben  bővelkedő városunkat 
kerestünk fel azzal a céllal, hogy felmérjük, hogyan fogadják a látássérülteket, s egyben  
egyéni érzékenyítést végeztünk. (Balatonarács,  Balatonfüred, Tihany: Egry József 
kiállítás/ 
Októberben VGYKE könyvbemutatón oklevelet vehettünk át  munkánk elismeréseként- a 
könyvben egy fejezet  egyesületünket mutatja be. 
 



 
VÁC 
A VGYKE-vel közösen működtetett ügyfélszolgálat 2017-ben is fogadta látássérült tagjait 
és az érdeklődőket, összesen 1190  ügyfél.  
2017-ben is megtartottuk klubnapjainkat összesen 8-at,  
Farsang, játékos kvíz délután, Egészségnap, Karácsonyi ünnepség, Fehér bot napja. 
Különböző előadókat hívtunk ezekre a rendezvényekre, úgymint,zenészek, orvost, ének 
kórust.  
 Nyáron nagysikerű életmód tábort szerveztünk Siófokon két turnusban, és ősszel pedig 
Győrben szerveztünk egy életmód tábort, gyárlátogatással, termálvizes fürdőzéssel, 
városnézéssel egybekötve.  
Részt vettünk városi programokon, esélynap ahol több fogyatékos ügyi szervezettel együtt 
előadást tartottunk, Váci Vigalom városi rendezvényen, érzékenyítettük az érdeklődőket. 
2017-ben is folytattuk az iskolák érzékenyítését Vácon, Gödön, Nagymaroson, összesen 
11 iskolában, 988 diákot. 
Dánszentmiklósi lovas táborban érzékenyítettünk a nyáron, ahol is a gyerekek bekötött 
szemmel próbálhattak ki segédeszközöket, mi pedig a lovaglást próbálhattuk ki. 
Szeptemberben a Váci korház ápolóit érzékenyítettük.  
Részt vettünk a helyi HEP fórumon. 
Elnökünk polgármesteri díjat kapott a munkájáért és a sportban elért eredményéért. 
  
 
Kistérségi egyesületeinkkel a közös munka minél pontosabb szabályozása és mindkét fél 
kölcsönös védelme és jogérvényesítése érdekében 2017-ben is felülvizsgáltuk és újra 
megkötöttük a 2009-től kialakított szolgáltatási szerződéseket. A szolgáltatási szerződés 
az ügyfélszolgálati tevékenység egységes protokoll szerinti megvalósítását hivatott 
biztosítani, illetve szabályozza és lefekteti a VGYKE által a kistérségi egyesületeknek 
nyújtandó támogatásokat és azok vállalásait. 
 
V. Tervek 2018-ra 
2018-ban is szeretnénk a budapesti tagság körében folytatni a közösségi élet szervezését, 
mellyel tartalmas szabadidős programokat kínálunk részükre.  További célunk a múlt 
évben indított klubok megerősítése.  
2018-ban célunk, hogy az elmúlt években elindított szolgáltatásainkat,  különösen a  
frissítő és gyógymasszázs szolgáltatási egységeinket tartósan  működtetni tudjuk és 
kihasználtságukat növeljük. Fontos célunk még továbbá a támogató szolgálatunk 
üzemeltetésének további fejlesztése, a Fecske szolgálat beindítása. 
Ez évben a Láthatárboltunk átfogó fejlesztését folytatjuk, a szolgáltatási paletta bővítése 
és a különböző célcsoportok minél szélesebb körű elérése érdekében. Az elindított 
webshopot folyamatosan szeretnénk bővíteni, és a Láthatárbolt online marketingjét 
növelni. Gondolkodunk a nagyobb használt bizományos termékválaszték megszervezésén 
is mivel sok tagtársunknál hever alighasznált jó minőségű segédeszköz.  Pályázati 
támogatással néhány típusú eszköz esetében  segédeszköz kölcsönzői rendszer 
elindítását is tervezzük. Ez évben terveink szerint megújul a VGYKE honlapja, és új 
tagnyilvántartó programot is fejlesztünk ezzel megújul teljes tagnyilvántartásunk. Folytatjuk 
az audionarrációs tevékenységünket, és ismételten megújult formában elindítjuk az AC-
DC programunkat diplomás látássérülteknek.   
 
Budapest, 2018. 04. 24. 
        Fodor Ágnes 
              elnök  
 


