
Zoli magabiztosan megy végig az ismerős utcákon, 

tudja, hol kell parkolóautomatára, kukára, 

pincelejáróra számítania. A cipők koppanásából 

igyekszik kiszámítani a szembejövőket, az 

elsurranó bicikli elől behúzódik a házfal mellé. 

A kereszteződéshez érve megnyomja a zsebében 

tartott távirányítót. A berendezés megszólaltatja 

a lámpába épített hangszórókat: „Most átkelhet 

a zebrán”, hallja, és már indul is. Zoli vak, de 

nem szokott eltévedni. A mobiltelefonjától 

 helymeghatározást kér. Egy program felolvassa 

a környező utcák neveit, segít a megfelelő busz 

kiválasztásában, még a megállóba érkező buszok 

számáról is tájékoztatja, így könnyen eljut 

az edzésre. 

A beszélő zebra és a hangos utastájékoztatás 

nélkül Zoli számára sokkal szűkebb lenne a világ, 

mások segítsége nélkül bajosan közlekedhetne. 

Sajnos, a zebrák többsége Magyarországon „nem 

beszél”, vagyis nincs felszerelve a vakok számára 

a közlekedést megkönnyítő berendezéssel. 

A vak emberek ezért inkább elkerülik az ilyen 
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kereszteződéseket, a sok elkerülésből aztán 

bezárkózás, a bezárkózásból szomorúság születik. 

Ezért nagyon fontos minden technikai újítás, 

ami megkönnyíti a vakok életét. A számítógépes 

világ hatalmas segítség, mert szinte bármilyen 

eszköz hangzóvá tehető. Az egyik legelterjedtebb 

magyar nyelvű programot Eszternek hívják. 

Eszter segít a honlapok, információk hangzóvá 

tételében. A vakok nem tudnak egeret használni, 

de billentyűkombinációk segítségével az 

információszerzés és tanulás ma már lényegesen 

egyszerűbb számukra. Még olyan készülékek is 

megszólaltathatók, mint a mérleg, vagy akár a 

háztartásban használt tárolódobozok.

Zoli közben megérkezett a csörgőlabda edzésre. 

Ma látók is lesznek a csapatban. Itt persze ők 

vannak hátrányban, eleinte lényegesen 

ügyetlenebbül indulnak a labda 

felé, mint nem látó társaik. A csörgőlabdameccsek 

szuper izgalmasak, a közönség azonban néma 

csendben szurkol, nehogy épp a saját csapata ne 

hallja az érkező labda hangját. A gólok után viszont 

nagy az üvöltés!

Bár a mindennapi élet könnyebbé vált, 

mégis rengeteg buktatót rejt a vak emberek 

számára. Nagyon várják azt a kedves hangot, 

amibe belekapaszkodhatnak, ha segítségre van 

szükségük! És számtalan ilyen hely van ma is: a 

még nem beszélő zebra, az aluljáró, a mozgólépcső, 

a bevásárlóközpont. Kell egy hang, ami segít 

kiválasztani a zöldségesnél az érett gyümölcsöt, 

a legszebb ruhakombinációt, vagy csak elmeséli, 

mi az, amit maga körül lát, és ezzel a saját világát is 

színesebbé teszi. 
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