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M
MEGHÍVÓ
Ó
FEH
HÉRBOT
T NAPI ÜN
NNEPSÉG
GRE
Nagy tiszte
elettel hívjuk Önt és munkatársaitt, hozzátarto
ozóit, baráta
ait a 100 évves Magyar Vakok és
s
Gyengénlá
átók Orszzágos Szö
övetségéne
ek Fehérbot heti re
endezvényssorozatának
k megnyitó
ó
ünnepségé
ére.
A rendezvé
ény célja:
Az MVGYOSZ mega
alakulásának 100 évess évforduló
ója és a Ne
emzetközi F
Fehérbot Napja
N
méltó
ó
megünnep
plése. Ez alkalomból egy
e
egész heti progra
amsorozat várja vendéégeinket a Szövetség
g
székházáb
ban, 2018. október 15. és októ
óber 19. kö
özött. A programok kközött lesz látássérültt
képzőművé
ész kiállítássa, könnyűzenei és kkomolyzenei koncert, szabadidős
s
program, továbbá
t
azz
MVGYOSZ
Z Emléktára
a is ettől a héttől
h
lesz lá
átogatható.
Az ünnepi hét sajtótájékoztatóval egybekötö
ött rendezvé
énysorozat megnyitójá nak időpontja:
201
18. októberr 15.-én (hé
étfő) 11:00 óra
Helyszín:
M
Magyar
Vak
kok és Gye
engénlátók Országos Szövetség
ge
(1146 Bud apest, Herm
mina út 47.))
Program:
11:00
A Fehérbott Napi rend
dezvénysorrozat megn
nyitása
S
Sajtótájéko
oztató
11:30
C
Centenáriu
umi Emlékp
plakettek á
átadása
d
dr. Nagy Sá
ándor az MV
VGYOSZ ellnöke
12:15
A
Az MVGYO
OSZ Emlékttárának áta
adása
d
dr. Nagy Sá
ándor az MV
VGYOSZ ellnöke
12:25
K
Kádár Nagy Lajos kiá
állításának megnyitója
d
dr. Hagymá
ási Zoltán, a művész úrr menedzse
ere
13:00
A megújultt Vakok Kertje ünnepé
élyes átadá
ása
H
Helyszín: Városliget
V
- Vakok
V
Kertjje
15:00
Ü
Ünnepi kös
szöntő
Á
Áder Jánoss Magyarors
szág köztárs
rsasági elnö
öke és
D
Dr. Nagy Sá
ándor az MVGYOSZ
M
e
elnöke
15:15
A Braille- emlékérme
e
k átadása
D
Dr. Nagy Sá
ándor az MVGYOSZ
M
e
elnöke
15:30
É
Érdi Tamás
s Prima Prim
missima díj as, látássérrült zongora
aművész műűsora
ap lehetősé
ég lesz az
z MVGYO SZ Emléktárának, Kádár
K
Nagyy Lajos kiállításánakk
Egész na
látogatására és a 100
0 új Braille--könyv elké
észült példá
ányainak me
egtekintéséére. Illetve büfé
b
is áll a
vendégek rendelkezésére.
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A hét továb
bbi rendezvvényei:
Október 16
6. 15:00 óra
a: Marmors
stein Berta csodálatos
s élete,
Monodrám
ma Rák Ka
ati előadásá
ában
7. 15:00 óra
a: Múlt, jele
en, jövő iro
odalmi köte
et átadója
Október 17
a Landini együttes közreműkö
ödésével
8. 10:00 óra
a: Kutya jó nap! Ismerrje meg a va
akvezetőkutyák mindennnapjait
Október 18
gondozási nap
Nyílt utóg
Vakvezettőkutya- kikképző Közp
pont progra
amja a Várrosligetben és az
MVGYOS
SZ székház ában
Október 19
9. 11:00 óra
a: A jövő kilátásai - nyyílt kerekasz
ztal beszélg
getés.
arty
Teaház, karaoke pa
A rendezvé
ényekre szó
óló meghívó
ót az MVGY
YOSZ hírlev
velében foly
yamatosan kközzétessz
zük.
A Centená
áriumi év fővvédnöke:
A Centená
áriumi év na
agykövetei:
A Centená
áriumi év főttámogatója::

Áde r János Ma
agyarország
g köztársassági elnöke
Szen
ndy Szilvi és
é Peller Károly
K
színm
művészek
Vesp
per Kft. a Guide
G
kesztyűk magyarrországi képviselője

FIGYELEM
M!
A részvéte
el az októbe
er 15.-i rendezvényen kkizárólag elő
őzetes regis
sztrációval llehetséges.
Jelentkezn
ni 2018. okttóber 11. 16
6:00 óráig llehet a szerrvezes@mv
vgyosz.hu ee-mail címen.
A jelentkezzés során meg
m kell adn
niuk nevüke
et és szemé
élyigazolván
ny számukaat.
Fontos, ho
ogy csak azok
a
tudnak részt ven
nni az októ
óber 15.-ei rendezvénnyen, akik előzetesen
n
leadják a fe
fenti adatokat. Kérjük, hogy
h
a belé
éptetés miattt, hozzák magukkal
m
szzemélyigazo
olványukat..
Október 15
5.-én az MV
VGYOSZ sz
zékházába csak azok léphetnek be,
b akik leaddták előzetesen a kértt
adatokat, é
és a jelenlétti íven beaz
zonosíthatóa
ak.
A résztvevvők nevét és
é személy
yigazolvány számát kizárólag a jelenléti
j
ív elkészítésé
éhez és azz
épületbe tö
örténő belép
ptetéshez használjuk
h
ffel. A jelenlé
éti ívet nem hozzuk nyyilvánosságrra, azt csakk
a Készenlé
éti Rendőrség részére adjuk át a K
Köztársasági Elnök úr biztonságvéédelme érd
dekében.
öket!
Tisztelettell várjuk Önö

dr. Nagyy Sándor
elnnök
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