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Rendezvényeink

Braille világnap

Louis Braille születésnapjának 210. évfordulóján, a Braille-írás világnapján
tartott rendezvényt az MVGYOSZ. Az eseményt élőben közvetítettük a szö-
vetség Facebook oldalán.

A rendezvény Angyal Gábor, az MVGYOSZ szakmai vezetőjének köszön-
tőjével kezdődött. Ezen kerek évforduló tökéletes alkalom volt arra, hogy a
szövetség nagyjából 1700 könyvet tartalmazó Braille-könyvtárát elnevezzék
Louis Braille Könyvtárnak, ezzel tisztelegve a francia férfi emléke előtt.

Angyal Gábor felidézte, hogy a pontírás már több mint száz éve megjelent
Magyarországon, a modern technika elterjedésével azonban a látássérültek-
nek egyre többet segítenek a számítógépek és az okostelefonok is. A Braille-
kijelző segítségével betűről-betűre tudják elolvasni a látássérült emberek azt
a szöveget, amely megjelenik a kijelzőn és a monitoron.

Emellett továbbra is fontos cél a Braille-kultúra terjesztése, fejlesztése.
Fontosnak tartotta kiemelni, hogy a látássérült embereknek hatalmas segít-
séget nyújt a pontírás a helyesírás megfelelő elsajátításában, illetve a szö-
vegértésben is lényeges szerepet játszik. Ennek ellenére a becslések alap-
ján Magyarországon a vakok mindössze 10-20 százaléka ismeri a pontírást.

Angyal Gábor beszéde után Németh Tamásné Berta Edina, az MVGYOSZ
adaptáló csoportjának munkatársa és a Braille Bizottság tagja beszélgetett
Rozemberczki Zoltánnal, a Braille Bizottság vezetőjével az új Braille ábécés-
könyvről.

A Braille Bizottság által készített könyv főként a felnőttként látásukat vesz-
tett embereknek segít elsajátítani a Braille-jelek használatát. Az elmúlt 5-10
évben sokat változott a Braille-írás karakterkészlete, szabályrendszere
Magyarországon. Így az új tankönyvben a régiek mellett a legújabb karakte-
rek is szerepelnek. Ez nemcsak egy ábécéskönyv, hanem egy jel- és sza-
bálygyűjtemény is egyben, melyben törekedtek arra, hogy a pontírás összes
korábbi, jól bevált hagyománya is átöröklődjön. Ebben segített a Braille-jele-
ket tanító szakemberek több évtizedes tapasztalata is. A kiadvány összeállí-
tása során a leckéket didaktikusan építették fel, elsőként a legkönnyebb
pontkombinációkat mutatják be a tanulóknak. A könyv végére a tanuló eljut-
hat oda, hogy egy átlagos Braille-írást el tud majd olvasni. Ennek időtartama
személyfüggő, de akár nyolc hónap alatt is elsajátítható az ábécé. 
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Rozemberczki Zoltán szerint
hiánypótló lenne, ha az ábécés-
könyv mellett kottaírással, mate-
matikával, fizikával, kémiával
foglalkozó könyvek is készülné-
nek látássérültek számára.

A kiadványt a szakemberek
nagy örömmel fogadták, mert az
megkönnyíti a felnőtt korukban látásukat vesztett emberek oktatását.

Az ábécéskönyv bemutatója után Berkó Norbert, az Okosklub vezetője
mutatott be egy új, okostelefonnal is összeköthető Braille-kijelzőt, aminek
segítségével a telefonon, illetve a számítógépen megjelenő tartalmakat is el
tudják olvasni a látássérült emberek. A készülék neve: Orbit Braille-kijelző,
ami képes dokumentumot olvasni és jegyzetelni is. Különlegessége, hogy 20
cellás, tehát egyszerre 20 karaktert tud megjeleníteni. Minden képernyőolva-
sóval és minden Android és iOS készülékkel kompatibilis. Az árát tekintve
olcsóbb, mint a többi hasonló tudású kijelző, ami nagyjából 250.000 Ft-ot
jelent.

A nap végét a Pontról pontra társasjáték bemutatója
zárta. A játékot kitalálója, Bieber Mária mutatta be a
jelenlévőknek. Különlegessége, hogy bármilyen módo-
sítás nélkül látó és látássérült személyek egyenlő esé-
lyekkel játszhatják. A játékhoz tartozó összes nyomta-
tott anyag síkírásos nyomtatásban és Braille-írásban is
elkészül. A társasjáték az MVGYOSZ segédeszköz-
boltjában megrendelhető.

A segédeszközbolt, a Bodor Tibor Hangoskönyvtár
és a Louis Braille Könyvtár februári próbaüzeme után

2019. február 28-án ünnepélyesen  átadják majd a szövetség Szolgáltató
központját. Puskás Anett szervező

Együtt a jövőnkért

Találkozót tartott A jövő kilátásai munkacsoport Együtt a jövőnkért címmel
2019. január 30-án az MVGYOSZ székházában. A találkozóra eljöttek taná-
rok, gyógypedagógusok, szülők, illetve volt és jelenlegi középiskolás diákok.
A hozzászólásokat név nélkül rögzítettük. Ezzel próbáltunk teret adni a teljes
őszinteségnek.
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A találkozó dr. Nagy Sándor köszöntőjével kezdődött, majd Puskás Anett
projektmunkatárs ismertette a nap céljait és menetét. A találkozó egyik fő
célja volt, hogy bővüljön a munkacsoport, mely meg is valósult.

Az eseményen egy személyes példa keretében tárgyaltunk az egyéni
érdekérvényesítésről. A különböző esetek megmutatták, hogy napjainkban is
nagy problémát jelent még a gyengénlátó tanulók küzdelme a felett az elő-
ítélet felett, hogy megjátsszák látássérültségüket. Az emberek nagy része
még mindig nem ismeri a gyengénlátó személy fogalmát. Erre világítottunk
rá 2018-ban Németh Orsolyával, melyben javasoltuk egy Gyengénlátó
Bizottság létrehozását. Ezt az elnökség elfogadta, ám a bizottság tagjának
azóta sem jelentkezett senki. Pedig az ügy nagyon sürgős.

A kör végén azt a következtetést vontuk le, hogy sok esetben teljesen sze-
mélyfüggő az, hogyan alakulhat egy látássérült sorsa. Ezt kiküszöbölve, ha a
személlyel való tárgyalás során nem jutunk eredményre egy olyan helyzetben,
ahol az esélyegyenlőség hiányát tapasztaljuk, a hivatalos utat kell választa-
nunk. Ha problémánk van egy ügyben, meg kell keresnünk az ahhoz kapcso-
lódó illetékes személyt hivatalos úton. Középiskolában először az adott tanár-
hoz, majd ha nem jártunk eredménnyel, az osztályfőnökhöz, s végül az igaz-
gatóhoz kell fordulnunk hivatalos úton. Egyetemeken ebben nagy segítséget
tud nyújtani az adott kar fogyatékosságügyi koordinátora. Ha az oktatási intéz-
ményben az adott tanuló nem jár sikerrel, segítségért fordulhat a lakóhelyéhez
tartozó látássérült egyesülethez, illetve az MVGYOSZ-hez.

Az MVGYOSZ ugyanis fontosnak tartja, hogy minden szolgáltatás egyen-
lő mértékben elérhető legyen. Ami nem ennek megfelelően, vagy az adott
látássérültre vonatkozóan hátrányosan működik, azon változtatni kell. Így
fontos kiemelni azt is, ha valaki az MVGYOSZ szolgáltatásaiban (tankönyv-
ellátás, segédeszközbolt, stb.) tapasztal problémát, az hivatalos úton jelez-
ze. Erre jelenleg a szakmaivezeto@mvgyosz.hu mail címen van lehetőség.

A találkozó második felében a résztvevőktől érdeklődtünk, mi az az egy
dolog, melyet a legsürgetőbbnek tartanak az oktatás területén. A legtöbb
válasz a megfelelő eszközök ingyenes biztosítása volt, illetve az akadály-
mentesség, különösen a weboldalak, például az elektromos ellenőrző, vagy
az elektronikus tanulmányi rendszer akadálymentessége. De ugyanúgy fon-
tos a www.felvi.hu, és a középiskolák saját weboldalainak az akadálymentes
elérése is.

A tankönyvellátás kapcsán beszélgettünk az adaptációs folyamat pénzügyi
és humánerőforrás pótlásának, illetve az adaptált tankönyvek ingyenes elér-
hetőségének lehetőségéről, ennek megvalósítási formáiról.
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Több külföldi tapasztalatot is behoztak a résztvevők a tutorálással kapcso-
latban. A tutorálás elméleti, tanulmányi ismeretek és készségek gyarapítását
jelenti, eredményközpontú tevékenység, időnként éppen a felzárkóztatás a
célja. Ezt végezhetik felsőbb éves diákok vagy gyógypedagógusok. A
Magyarországon működő iskolai közösségi szolgálati rendszer lehetőséget
teremt ennek megvalósítására, de ennek is vannak hátulütői. Megtörténhet (s
a megbeszélésen elhangzott példa alapján meg is történt), hogy csak kihasz-
nálják a segítettet egy-két leigazolt óráért cserébe. Ezért ennek megfelelő
kialakítása komoly tervezést igényel. Ennek tárgyalása kapcsán az MVGYOSZ
kapcsolatba fog lépni az Országos Diákönkormányzat képviselőjével.

A találkozón még szót ejtettünk az utazó tanárok mai helyzetéről. A közép-
iskolás diákok ugyanis nincsenek megfelelő számú utazótanárral ellátva. A
megoldást sok esetben az jelenti, hogy az oktatási intézmény egy asszisz-
tenst vesz fel a diák mellé, aki segíti őt a scannelésben, jegyzetek készíté-
sében, vagy az intézményen belüli közlekedésben. Ez a megoldás viszont
elszigetelheti a látássérült diákot osztálytársaitól. Az autizmus spektrumza-
varral küzdő diákok számára már működik egy rendszer Magyarországon,
melyet az MVGYOSZ meg fog vizsgálni, hogy milyen minőségben adaptál-
ható át látássérült diákok számára. A rendszer 4-5 osztálytársat jelöl meg
egyszerre a sajátos nevelési igényű diák segítésére, így elkerülhető a kire-
kesztés.

A megbeszélés végén a résztvevők különböző feladatokat vállaltak a
következő találkozóig, mely két hónap múlva lesz. Így ők is munkacsopor-
tunk aktív tagjaivá váltak. Ezúton is köszönjük! Reméljük, minél többen így
tesznek, s ezzel is segítik a látássérült diákok tanulását és tanítását.

A programról érdeklődni lehet: szervezes@mvgyosz.hu mail címen.
Puskás Anett projekt munkatárs

Házunk tájáról

Elnökségi tudósítás

2019. január 22-én az MVGYOSZ elnöksége megtartotta idei első ülését.
Az elhangzott beszámolókat a vezetőség elfogadta, így azokat alább közöljük.

A Felügyelő bizottság részéről kérdésként elhangzott, hogy hány fő foglal-
koztatására kapott támogatást az MVGYOSZ. Az elnök válaszában elmond-
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ta, hogy 26 fő megváltozott munkaképességű munkavállaló foglalkoztatásá-
hoz kapott támogatást a szövetség.

Az elnök javaslatot tett az idei küldöttgyűlés időpontjára: május 17. és
május 24., ha az első nap nem fejeződne be az ülés. Elnökségi tagokat is
választanak idén a küldöttek. Nem elnökséget, csak a megfogyatkozó elnök-
ségi tagok helyett új személyeket.

Várhatóan módosul az alapszabály is: rendezik az etikai bizottsággal kap-
csolatban tavaly felmerült anomáliákat, valamint módosíthatják a felügyelő
bizottság által megjelölt egyéb részeket.

Ismét felmerült a Fejér megyei szervezet tevékenysége és kizárási lehető-
sége.

Az elnök fontosnak tartja a tagegyesületek működésének támogatását.
Javaslatára az elnökség arról döntött, hogy a szövetség az egyesületek
részére a költségvetési támogatás első negyedéves részletét saját forrásból
megelőlegezi. Erre a költségvetési támogatás szerződésének aláírásakor
kerül sor. A második negyedévre a támogatást pedig akkor kapják meg az
egyesületek, ha a minisztérium a pénzt átutalja a szövetségnek. A vezetőség
ezzel a döntésével komoly segítséget nyújt az egyesületeknek, hogy az év
elején rendszeresen fellépő forráshiányt áthidalhassák és munkájuk a látás-
sérültek érdekében zavartalanul végezhessék.

Az elnökség határozata, hogy a 2018. évi SZJA 1% fele-fele arányban
kerüljön elosztásra a szövetség és a tagegyesületek között. Indoklásként az
elnök részéről elhangzott, hogy a Távszem projekt elindításakor iPhone 6SE
telefon beszerzésre pályáztak, de időközben ez a széria „kifutó” lett, így
iPhone 7 készülékek kerülnek beszerzésre, ezek ára viszont jóval maga-
sabb, mint a megpályázott összeg. A SZJA 1%-ot ezek beszerzésére hasz-
nálná fel a szövetség. Ezzel is közvetlenül a látássérülteknek kíván segítsé-
get nyújtani azáltal, hogy nagymértékben hozzájárul élethelyzetük javulásá-
hoz, hiszen a legmodernebb technika „kézbeadásával” segíti információ-
szerzésüket. A 2018. évi SZJA 1% teljes összege 16.600.000 ft.

Az ülésen a Távszem projektről következett beszámoló. Néhány fontosabb
gondolat Gulyás Zsuzsa beszámolójából:

- A nemzetközi kapcsolatok erősítése érdekében a projekt munkatársa és
egy önkéntesünk Barcelonában találkozott Daniela Rubioval, aki az Apple
minősített SEN szakértője. A projektmenedzsment kérésére átadták részére
a Távszem Projekt céljait, innovációs megoldásait tartalmazó tájékoztató
anyagot. Bízunk benne, hogy az MVGYOSZ Távszem szolgáltatása külföl-
dön is felkelti a szakemberek érdeklődését!
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- Megtörtént a Konzorciumban az első szállítói finanszírozású beszerzés,
100 db csontrezonanciás fejhallgató, melyet karácsony előtt szállítottak le. A
termékeket leellenőriztük, gondosan elzártuk, és a leltározása folyamatban
van. 

- Az 500 darab iPhone készülék közbeszerzése folyamatban van, jelenleg
megtörtént a 11 darab árajánlat értékelése és kiválasztásra került az a cég,
akivel a szerződést megkötjük. Jelenleg a cégtől bekértük a szerződéskö-
téshez szükséges dokumentumokat + referenciaigazolásokat.

- Megkezdtük a képzések engedélyeztetését.
- Elkezdtük egyeztetni az egyesületekkel a Távszem tájékoztató alkal-

makat.
A beszámolót az ülésen dr. Nagyné Berke Mónika egészítette ki:

„Hamarosan megkötjük a szerződést az iPhone készülékek beszerzésére.
Szinte minden egyesülettel egyeztettünk már és a konkrét időpontok is
megvannak, hogy kihez mikor utazunk. Az építkezés a végéhez közeledik.
A tananyagok engedélyeztetése folyamatban van. A projekt az ütemezés-
nek megfelelően halad. Az alkalmazás fejlesztése iOS és Android rend-
szerre is megkezdődött. Hamarosan elkészül a Távszem honlapja is. Itt
már regisztrálni tudnak majd azok a látássérültek, akik nem tagok egy
egyesületnél sem. Akik itt regisztrálnak, már az MVGYOSZ többi szolgál-
tatását is igénybe tudják venni. Hamarosan meghirdetjük a mentori pályá-
zatot.”

Dr. Nagy Sándor számolt be a szövetséget ért második vírustámadásról.
Az adatvesztés kisebb mértékű, mint a tavaszi esetén volt. Külső szakértő
véleményezte a szövetség rendszerfelépítését. A szakvélemény alapján
újabb biztonsági elemeket építettek a rendszerbe. Az MVGYOSZ a rend-
szergazda felé 200.000 Ft kártérítéssel lép fel, valamint a külső szakértő is
bekapcsolódik a jövőben a szövetség informatikai rendszerének biztonságos
működtetésébe. A vírustámadás miatt nem lesz fennakadás az MVGYOSZ
2019-es munkájában, időben elkészül a közhasznúsági jelentés és minden
más pályázati folyamat is megfelelő ütemben halad.

Megszületett az elsőfokú bírósági döntés Kutor Sándorné ügyében.
Eszerint a bíróság Kutorné keresetének helyt adott. A szövetség vezetősége
később dönt a továbbiakról.

Dr. Nagy Sándor tájékoztatta az elnökséget, hogy a szövetség 2019.
évben proaktív érdekvédelmi/érdekképviseleti tevékenységet kíván folytatni.
A vezetőség ebben maximálisan támogatja az elnököt.

Sztakó Krisztina
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Elnöki beszámoló
(2018. november 28. - 2019. január 17.)

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.
élén új ügyvezető áll, akivel személyes találkozót kezdeményeztem bemu-
tatkozás céljából. Oka, hogy az FSZK számos olyan tevékenységet valósít
meg, mely közvetlenül vagy közvetve jelentős hatást gyakorol a látássérült
személyek életminőségére, a nekik nyújtott szolgáltatásokra.

A csepeli önkormányzattal közös tulajdonban levő ingatlan tulajdonközös-
ségének megszüntetése ügyében tájékoztató megbeszélésen vettem részt.
A tárgyalás során arról kértünk információt, hogy miért előnyös a szövetség-
nek elfogadni az önálló tulajdonhoz jutást úgy, hogy cserébe lemondunk a
tulajdonunkat képező 15.400 nm területből 8560 nm területről, és így a szö-
vetségnek csak 6840 nm terület kerül a tulajdonába.

Részt vettem a Könyvtárak a hátrányos helyzetű emberek szolgálatában
témában szervezett konferencián, ahol előadást tartottam a vak és gyen-
génlátó emberek információs ellátásáról.

Részt vettem és köszöntőt mondtam a Buda-környéki Látássérültek
Közhasznú Egyesülete Szem(l)életmód Rehabilitációs Központja budapesti
új telephelyének megnyitóján.

Részt vettem a Nem Adom Fel Alapítvány, az Emberi Erőforrások
Minisztériuma, a Salva Vita Alapítvány és a Kézen Fogva Alapítvány által, a
Fogyatékos Emberek Világnapja alkalmából szervezett „Jobb Velünk a
Világ!” rendezvény 5. jubileumi gálaestjén a Nemzeti Színházban. Ez alka-
lomból került sor: a 2018. évi Fogyatékosság-barát Munkahely Elismerés
különdíjainak, a Példakép és Munka-Társ díjak, a 2018. évi KézenFogva
nevelőszülői díjak átadására.

Részt vettem az Összhang Alapítvány rendezvényén, aminek témája volt
a Tapasztalatok, történetek fogyatékos emberekről, akadálymentesítésről,
esélyekről és Amerikáról.

Véleményeztük a Védett Szervezetek Országos Szövetsége vitaanyagát a
megváltozott munkaképességű munkavállalók foglalkoztatásával kapcsola-
tosan. 

Részt vettem a KÖFOP monitoring bizottság ülésén, ahol vázoltam a köz-
szférabeli honlapok és alkalmazások akadálymentesítésével kapcsolatos
problémákat.

Munkatársaimmal részt vettünk a Közlekedéstudományi Egyesület
Közlekedésbiztonsági Tagozatának ülésén, ahol az egyesület elnökével
egyeztettünk a jövőbeni együttműködésről.
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A Csillagház iskolában (Csillagház Általános Iskola és Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény) felépült a befogadó (inkluzív) ját-
szótér, amelynek átadó ünnepségén munkatársaim képviselték a FESZT-et.

Felkértem az „Informatika a Látássérültekért” Alapítványt, hogy vélemé-
nyezze a nemzeti konzultációs kérdőív elektronikus változatának akadály-
mentességét.

Az Imagine Budapest kezdeményezésére együttműködést dolgoztunk ki,
aminek témája a várostörténeti barangolás, ahol a látássérült emberek
részére dolgozunk ki programokat.

Nyilatkoztam a Kossuth Rádióban az online hangoskönyv alkalmazásról.
Dr. Nagy Sándor elnök

A Gazdasági vezető beszámolója
(2018. november 28. - 2019. január 17.)

November és december hónapról a 08-as járulékbevallás, november
hónapról az áfabevallás, valamint a pénztárgép használatra kötelezett,
bizonylat-kibocsátási kötelezettségét számlával teljesítő adózók havi adat-
szolgáltatása az adóhatóság részére beküldésre került.  A Statisztikai hivatal
részére a létszámjelentést elkészítettem és beküldtem.

December 9-én részt vettem a centenáriumi év záró rendezvényén az
Operettszínházban.

A december végi vírustámadás következtében a pénzügyi osztály adatai-
ból az augusztus 27. után rögzítettek elvesztek. Az augusztusi bérektől kezd-
ve a bérszámfejtések elkészítésre kerültek, így január 10-ig kifizettük a járan-
dóságokat. Elkészítettem a 18M30-as igazolásokat, valamint a 2019-es nyi-
latkozatokat a munkaviszonyban és egyéb jogviszonyban állók számára.

Az első vírustámadás miatt a 2017-es év beszámolója az előírt időpontnál
később készült el és került elfogadásra. A végleges anyag csak szeptember-
re lett kész, és az utolsó használható mentés augusztusi a második vírustá-
madás után, így a 2017-es könyvelés vége sincs meg. A könyvelési bizony-
latok rögzítése, pótlása jelenleg zajlik.

A Távszem projektben benyújtott elszámolásokkal kapcsolatban az alábbi
tájékoztatást nyújtom: az első elszámolás során 49.536.391 Ft összeggel
számoltunk el. A második elszámolásban 31.044.271 Ft összeget fogadtak
el. A harmadik elszámolásban 11.751.049 Ft összeget fogadtak el.

A projekt konzorciumi részében szállítói finanszírozással történt a csontre-
zonanciás fejhallgatók beszerzése, melyről szintén kifizetési kérelmet nyúj-
tottunk be.

Dr. Verdes Zsuzsanna gazdasági vezető
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A szakmai vezető beszámolója
(2018. december 4. – 2019. január 15.)

A beszámolási időszak kiemelt témái: Megtörtént a Braillo SW 440-es
nyomtató felújítása. Sajtótájékoztatóval egybekötött rendezvénynapot tartott
az MVGYOSZ a Braille-írás világnapján. Megkezdődött a Bodor Tibor
Hangoskönyvtár, a Louis Braille Könyvtár és a segédeszközbolt új szolgálta-
tó központba történő átköltözésének előkészítése és részben a költözés is.
Elkezdődött a Vakvezetőkutya-kiképző Központ főépülete belső felújításának
utolsó szakasza.

Szolgáltató központ
A Szolgáltató központ helyének kialakítása a végéhez közeledik. Az épü-

letgépészeti és kőműves munkák, a hideg- és melegburkolások és a festés
készen vannak. Az asztalos munka befejezésére kell még várni, de az is
95%-ban készen van. 

Hangoskönyv kölcsönzés
A kölcsönözhető CD állomány minőségi és mennyiségi leválogatása befe-

jeződött. Az MVGYOSZ Hangoskönyvtár applikációt eddig több mint 280-an
töltötték le. A fizikai adathordozón történő kölcsönzés a költözés ideje alatt
szünetel, ami valószínűleg csökkenést eredményez a 2019-es kölcsönzések
számára vonatkozóan.

Braille-könyv kölcsönzés
A Braille-könyvek esetében még mindig folyamatban van a nem, vagy csak

nagyon ritkán kölcsönzött könyvek szelektálása és raktári elkülönítése. A köl-
tözés ellenőrzése közben derült fény arra, hogy egyes kiadványok és folyó-
iratok nincsenek katalogizálva annak ellenére, hogy kölcsönözhetőek. Ebből
eredően az esetleges kölcsönzésük sincs nyilvántartva. Utasításba adtam,
hogy minden kölcsönözhető Braille-könyvet és kiadványt katalogizálni kell és
azok kölcsönzését nyilván kell tartani.

Segédeszköz értékesítés
Január elején a bolti árukészlet leltározása megtörtént. A szolgáltató köz-

pontba történő átpakolás a 4. héten megtörténik.
Vakvezetőkutya használatának biztosítása

A Kiképzési program eredményeként újabb 4 gazda és kutya páros tett
sikeres közlekedésbiztonsági vizsgát. Ezzel 2018-ban összesen 19 kutyát
adtunk át. A Tenyésztési program keretében novemberben született kölykök
január első hetében lettek 8 hetesek. Közülük egyet értékesítettünk, 7-et
pedig önkéntes nevelőkhöz helyeztünk ki.
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A kölyöknevelési programból 6 kutya lett behívva megfigyelésre, tesztelés-
re. Kiképzés alatt 3 kutya van.

Az állatorvosi rendelő és a hozzátartozó váró és műtő helyiségek felújítá-
sa megkezdődött. Ezen kívül még két vendégszoba vizes blokkja lesz fel-
újítva. Ha ezek készen lesznek, akkor már csak a tetőzet és a fűtési rendszer
felújítása marad hátra.

Adaptáló csoport
A csoport nagy erőfeszítésekkel dolgozott azon, hogy határidőre elkészül-

jenek a megrendelt kiadványok. Eközben az SW 440-es nyomtató felújítását
elvégezte Drippey Béla, melynek eredményeként nem jelentkeznek nyomta-
tási hibák, illetve a nyomtató által keltett zaj szintje lényegesen mérséklődött. 

Egyebek
Megterveztem, megszerveztem és levezényeltem a Braille-írás világnapi

rendezvényeket. Vezető téma a Braille-bizottság által szerkesztett és az
MVGYOSZ által kiadott Braille-ábécéskönyv volt, valamint egy új Braille-kijel-
ző és a Pontról pontra társasjáték bemutatása. Ettől a naptól kezdve az
MVGYOSZ Braille-könyvtárának hivatalos neve: Louis Braille Könyvtár. A
sajtótájékoztató eredményeként az MVGYOSZ az M1, az M5 híradóban,
valamint a Kossuth rádióban is szerepelt. Ezen felül még a Bonum TV-ben.

Egy Adamo nevű, informatikai alapú minőségirányítási rendszer fejlesztő-
jével konzultáltam. Az Adamo lesz az alapja a Távszem portálnak, de a cél
az, hogy az MVGYOSZ tevékenységeit teljesen integráljuk a rendszerbe. A
rendszer adaptálásához komoly folyamatelemző és folyamatrendszerező
leírást kell készíteni, mely alapján a fejlesztő létrehozza a munkavégzést
megkönnyítő és átláthatóvá tevő informatikai eszközt. 

Angyal Gábor szakmai vezető

Cél a tagegyesületek megerősítése
Lassan tizenöt éve annak, hogy az MVGYOSZ szervezeti átalakulása

megtörtént, melynek során valamennyi korábbi megyei szervezet önálló jogi
személyiségű egyesületté alakult. Ezek a szövetség tagjaiként látják el
megyei és regionális szinten a vak és gyengénlátó emberek érdekvédelmét
és nyújtanak részükre életminőségüket javító és társadalmi integrációjukat
elősegítő szolgáltatásokat. Az elmúlt évek során egyes tagegyesületek meg-
erősödtek, stabil finanszírozási és szakmai hátteret, jelentős létszámú
humán erőforrást és kiterjedt kapcsolatrendszert építettek ki, míg mások
mindössze néhány alkalmazottal, stagnáló szolgáltatásokkal és bizonytalan
anyagi háttérrel működnek.
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Az MVGYOSZ elnöke és elnöksége fontosnak tartja, hogy a vak és gyen-
génlátó emberek országosan hozzáférhessenek az őket támogató szolgálta-
tásokhoz, hogy érdekképviseletük is egységesen magas minőségű legyen.
Ennek érdekében az MVGYOSZ a kezdetektől folyamatosan támogatja a
tagegyesületek működését és szakmai programjainak megvalósítását a köz-
ponti költségvetésből kapott támogatásból, illetve egyéb módokon is segíti
tevékenységüket.

Az egyesületeket az elmúlt évtizedekben egyre több adminisztrációs köte-
lezettség terheli elsősorban a pályázatírás és a támogatások felhasználásá-
ról szóló elszámolások elkészítése kapcsán, mely kiszámíthatóan rendelke-
zésre álló humán erőforrás hiányában nem biztosítható. Ugyanígy humán
erőforrást igényelnek a szakmai programok, közösségi rendezvények és az
érdekképviseleti tevékenység is. Ezek egy részét minden tagegyesületnél
önkéntesek látják el, azonban a tervezhető működés érdekében kiemelten
fontos a fizetett alkalmazottak megléte. Számos tagegyesület rendelkezik a
megváltozott munkaképességű személyek foglalkoztatását támogató akkre-
ditációs tanúsítvánnyal és pályázik évek óta sikerrel az ezt biztosító állami
forrásokra. A fogyatékos emberek érdekképviseletével foglalkozó civil szer-
vezetek jelentős munkahelyteremtő potenciált jelentenek az elsősorban
védett körülmények között, magas támogatás mellett foglalkoztatható meg-
változott munkaképességű személyek alkalmazására. A tagegyesületek az
akkreditációs rendszerben tehát nem csupán támogatáshoz juthatnak mun-
kavállalóik foglalkoztatásához, hanem munkahelyeket is teremtenek látássé-
rült tagjaiknak és más megváltozott munkaképességű személyeknek.

Az MVGYOSZ elnökének javaslata alapján, az elnökség döntése értelmé-
ben azon tagegyesületek, akik még nem rendelkeznek akkreditációs tanúsít-
vánnyal és az akkreditációt 2019-ben kezdeményezik, az MVGYOSZ-től
75%-os támogatást kapnak az akkreditációs eljárás igazgatási díjához, így a
teljes összeg (200.000 Ft) helyett csupán 50.000 Ft-ot kell fordítaniuk saját
forrásaikból erre a célra.

Tekintettel az évkezdéssel járó finanszírozási nehézségekre, az elnökség
arról is döntött, hogy 2019-ben az MVGYOSZ megelőlegezi a központi költ-
ségvetésből kapott támogatás első negyedéves összegét valamennyi tage-
gyesület számára saját pénzügyi forrásai terhére a támogatási szerződés alá-
írásával egy időben. A második negyedévre eső összeg utalása akkor történik
meg, amikor a minisztériumból megérkezik a támogatás az MVGYOSZ-hez.

A központi költségvetési támogatás összegének emelkedésével 2019-ben
13 millió forinttal több költségvetési támogatás jut a tagegyesületeknek. Az



VAKOK VILÁGA14

egyesületek működését tükröző szempontrendszer alkalmazásának köszön-
hetően ebben az évben az összes szervezet támogatása 3 millió forint fölé
emelkedett.

A tagegyesületek ingyenesen használhatják az MVGYOSZ 2018-ban
bevezetett akadálymentes, egységes tagnyilvántartó rendszerét, amelynek
alkalmazásával az egyesületi tagok igénybe vehetik a szövetség új, online
szolgáltatásait (online hangoskönyvtár, később a Távszem). A központi tag-
nyilvántartó használatával a tagegyesületek a saját elektronikus hírlevélkül-
dő szolgáltatásaikat is fejleszthetik.

Ebben az évben a Távszem projektnek köszönhetően a szövetség 9 hóna-
pon át finanszírozni fogja a tagegyesületek egy-egy munkatársának (mentor)
munkáját. Ugyancsak ezen forrásból bővül az egyesületek eszközállománya
is egy-egy iPhone 7 készülékkel és laptoppal.

A szövetség ebben az évben is finanszírozza a tagegyesületek egy-egy
mobiltelefon előfizetését és használatát, amelynek segítségével ingyenesen
hívhatják az egyesületi tagokat és intézhetik ügyeiket.

Dr. Nagy Sándor, az MVGYOSZ elnöke a legutóbbi elnökségi ülésen így
nyilatkozott: „Arra törekszem, hogy a tagegyesületek finanszírozási nehéz-
ségeit csökkentő szolgáltatások köre bővüljön. Célom, hogy minél több
támogatást biztosítsak működésük megerősítése érdekében.”

Németh Orsolya

Hol tart a web akadálymentesítése?

Folytatódik a web akadálymentesítési törvénnyel kapcsolatos érdekképvi-
seleti munka: 2018 novemberében került elfogadásra A közszférabeli szer-
vezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló
2018. évi LXXV. törvény, melyhez az MVGYOSZ két alkalommal is részletes
módosító indítványcsomagot terjesztett be, amit azonban a törvény elfoga-
dása során figyelmen kívül hagytak. A kormányzat felkérésére a fogyatékos
emberek országos érdekvédelmi szervezetei 2019. január 30-án egy egyez-
tetésen vettek részt, melynek célja a törvényhez kapcsolódó végrehajtási
rendeletek előkészítése volt.

Az egyeztetést Nyitrai Zsolt miniszterelnöki megbízott kezdeményezte és
vezette, előadóként az Innovációs és Technológiai Minisztérium és a
Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség vezetői voltak jelen. Az
MVGYOSZ-t jelen sorok írója képviselte, illetve dr. Nagy Sándor elnök felké-
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résére Szuhaj Mihály, az „Informatika a Látássérültekért” Alapítvány kuratóri-
umi elnöke is részt vett a tanácskozáson.

Dr. Pócza András, az ITM főosztályvezetője elmondta, hogy az egyezte-
tésnek kettős célja van: egyrészt a törvény félreértésre okot adó pontjainak
tisztázása, másrészt pedig a webes akadálymentesítéseket ellenőrző szerv
bemutatása. Elmondta, hogy a törvényt a magyar országgyűlés az EU-s
határidőn túl fogadta el, ami miatt Magyarország ellen kötelezettségszegési
eljárás indult.

A web akadálymentesítési törvény alapját jelentő 2016/2102. EU-s irányelv
minimum követelményeit vette át a hazai szabályozás, ennek megfelelően
az első időszakban ennek elérését tűzték ki célul. A törvény hatálya alá a
közszféra intézményei tartoznak, ami mintegy 4300 szervezetet jelent. Ezek
ellenőrzése természetesen rengeteg időt és erőforrást igényel, ezért az
egyeztetésen megjelent civilektől azt kérték, hogy adják meg azokat a terü-
leteket, melyeken kiemelt prioritást jelent a honlapok és mobilalkalmazások
akadálymentessé tétele. Az ehhez kapcsolódó felszólalásokban a MEOSZ, a
SINOSZ, a SVOE és az MVGYOSZ képviselői is elmondták, hogy legfonto-
sabb az elektronikus ügyintézés azon felületeinek hozzáférhetővé tétele,
melyek minden állampolgár számára nyitottak és kötelezően használandóak.
Prioritást kell kapnia emellett a köznevelési intézmények azon információ-
inak, melyek a közfeladatuk ellátásához kapcsolódnak, így például az elekt-
ronikus naplóknak és az online tanulmányi rendszereknek is ebbe a körbe
kell tartozniuk, ezekkel egyébként jelenleg sok probléma van. A SINOSZ kép-
viselője kifogásolta a közmédia kivételként történő meghatározását és fontos
feladatként jelölte meg az online műsortár akadálymentesítését. A MEOSZ-t
képviselő - egyébként látássérült - jogász elmondta, hogy az elektronikus
ügyintézés jelenleg nem hozzáférhető a fogyatékossággal élő személyek
számára, akik így számos területen nem tudják érvényesíteni emberi és
állampolgári jogaikat.

A MEOSZ és az MVGYOSZ képviselői is felhívták a figyelmet arra, hogy a
törvény hiányosságai annak a veszélyét hordozzák, hogy az akadálymente-
sítés nem lesz kikényszeríthető. Több felszólaló is hiányolta a törvényi sza-
bályozásból az akadálymentesítés elmaradásának szankcionálását. Az elő-
adók erre válaszként elmondták, hogy tekintettel arra, hogy a kötelezettek
jórészt állami intézmények, a pénzbüntetés gyakorlatilag azt jelentené, hogy
az állam egyik zsebéből a másikba tesz pénzt, miközben a legtöbb intéz-
ménynek nincs is forrása a bírságok megfizetésére. Szerintük többet ér a
javításban történő szakértő segítségnyújtás, melyet az ellenőrzéssel megbí-
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zandó Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) fog elvégez-
ni. A jelenleg elsősorban projektek koordinálásával és kutatásfejlesztési tevé-
kenységekkel foglalkozó szervezet, ahogy arról Kongó Krisztián elnökhelyet-
tes tájékoztatott, most kezdi meg a kapacitásigények felmérését és a forrá-
sok biztosításáról való egyeztetést az ellenőrzések és a szakmai támogatás
biztosítására. A KIFÜ külső szakértőként a web akadálymentesítéssel foglal-
kozó elismert szakembereket tervez bevonni, az ellenőrzésre szakembere-
ket fognak kiképezni, illetve az akadálymentes felületek kialakításához tele-
fonos ügyfélszolgálatán és online kurzusokon keresztül szaksegítséget biz-
tosít.

Az egyeztetés online úton folytatódik a prioritások meghatározásával és a
végrehajtási rendeletek előkészítésével. A következő találkozó a témában
március végén esedékes. Az MVGYOSZ addig is folytatja munkáját és lobbi-
tevékenységét a törvény módosítása érdekében.

Németh Orsolya

Az ENSZ delegáltjai előtt az OFT
2019. január 22-én az Országos Fogyatékosságügyi Tanács tagjai, köztük

az MVGYOSZ képviselői, meghívást kaptak Szoboszlai Sándor, az EMMI
Szociális Fejlesztéspolitikai Főosztálya helyettes vezetője által az ENSZ
Fogyatékossággal Élő Személyek Jogaival Foglalkozó Bizottság (CRPD)
delegációjával történő konzultációra. A bizottság delegációja azért érkezett
Magyarországra, hogy a fogyatékossággal élő személyek jog- illetve cselek-
vőképessége gyakorlását biztosító jogszabályi környezetről, döntéshozatali
mechanizmusokról információt gyűjtsön. Továbbá a fogyatékossággal élő
személyek önálló életviteléhez és közösségbe történő befogadásához való
joga érvényesülésének helyzetét felmérje, különös tekintettel az intézményi
férőhelyek kiváltásáról szóló stratégia előrehaladásáról. Az MVGYOSZ
részéről Ollé Attila és Puskás Anett vett részt az ülésen.

A találkozó Földesi Erzsébet, az OFT elnök asszonyának, és dr. Szőke
László, az OFT titkárának köszöntőjével vette kezdetét. Dr. Szőke László
bemutatta az OFT-t és munkásságát. Az OFT fontos feladata a fogyatékos-
ságügyre vonatkozó jogszabályok véleményezése, megalkotásukban való
részvétel. Emellett részt vesz az intézkedési tervek előkészítésében, figye-
lemmel kíséri a fogyatékosságügyi programot és véleményezi azt javaslatok
és ajánlások megtételével a kormány irányába. Jelenleg a tanácsot 14 civil
és 1 kormányzati szereplő alkotja. A kormányzati résztvevőt a Szociális
Ügyekért és Társadalmi Felzárkózásért Felelős Államtitkárság biztosítja. A
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tanács negyedévente ülésezik, de a tanács tagjainak egynegyede kezdemé-
nyezheti az ülés összehívását. Az OFT tagjai mellett a titkár, illetve meghívott
szakértők és segítők vehetnek részt az üléseken. A tanács delegálhat tagot
kormányzati projektek monitorozásába, egyéb helyekre, így például a kita-
golás projektbe is. A Fogyatékosságügyi Tárcaközi Bizottság ülésein a
tanács társelnöke vesz részt, ahol lehetősége van javaslattételre.

Az elnök asszony elmondta, hogy az OFT nem felel meg az ENSZ elvárá-
sainak, mivel minisztérium finanszírozza és költségvetését nem maga hatá-
rozza meg. 2013-ban megerősödött a független monitoring mechanizmus. A
civil szervezetek hallatják hangjukat fórumokon, de a jogszabály tervezete-
ket még nem minden esetben kapja meg a tanács.

Az előadás után az ENSZ delegáltjai is köszöntötték a jelenlévőket és sor-
ban feltették kérdéseiket a CRPD előre meghatározott témáival kapcsolat-
ban:

- törvény előtti egyenlőség (12. cikkely)
- önálló életvitel és a közösségbe való befogadás (19. cikkely)
- a részes állam általános kötelezettségei (4. cikkely)
- az egyenlőség és a hátrányos megkülönböztetéstől való mentesség (3.

cikkely).
A következőkben főképp a látássérült személyekre vonatkozó észrevételek

lesznek olvashatók.
Elhangzott, hogy a CRPD-hez való ésszerű alkalmazkodás beléptetése a

magyar jogrendbe megtörtént. Viszont, hogy ennek hiánya hátrányos meg-
különböztetést jelentene, ez nincs benne a jelenlegi törvénykezésben. A
tanács szeretné, ha a bizottság újra felhívná a figyelmet erre.

A kiváltással kapcsolatban 2017-ben új stratégia készült el a fogyatékos-
sággal élő személyek, mint szakértők bevonásával. A stratégia többször
átdolgozásra került. Az intézmény-kiváltási koordinációs testületbe a FESZT
(Fogyatékos Emberek Szervezeteinek Tanácsa) 1 főt delegált. De csak onli-
ne tudtak véleményt nyilvánítani. Emellett az OFT részt vehetett a szakmai
munkacsoportokban, de ez nagy jelentőséggel nem bírt. A kitagolás megfe-
lelő végrehajtásához jó gyakorlatok szükségesek.

Fontos lenne egy esemény, ahol a szakemberek találkozhatnak vélemény-
és tapasztalatcsere céljából. Különösen fontos a jó gyakorlatok átvétele a
súlyosan halmozottan sérült személyek esetében. Erre válaszként felhívták
a figyelmet a 7 általános megjegyzésre, melyek a különböző cikkelyekre
vonatkoznak. Ezek arról szólnak, hogyan hajtsák végre az egyes cikkelyeket,
így segítségül szolgálhatnak.
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A bizottság érdeklődött, milyen más projektek vannak a kiváltás mellett,
melyek az önálló életvitelről szólnak. Az OFT tagok válaszaiban elhangzott,
hogy a kitagolás mellett más hasonló célú projektek is vannak, főleg az info-
kommunikációs akadálymentesítés területén. Ilyen például az MVGYOSZ
Távszem projektje is.

Többek között az OFT felhívta a figyelmet a párbeszéd kultúrájának alakí-
tására, a civil szervezetek és a kormány között. Ugyanis a két fél másképp
értelmezi a párbeszédet. De ez folyamatosan formálódik, ezért ehhez több
találkozó szükséges. Fontos, hogy minden egyes jogszabálynál figyelembe
vegyék, hogy a fogyatékossággal élő személyek igényeit kielégíti-e az adott
jogszabály. Az OFT szeretné, hogy a hatásvizsgálati lapon legyen rajta, hogy
minden egyes jogszabály hogyan érinti a fogyatékossággal élő személyeket,
hogyan felel meg számukra.

Az egyetemes akadálymentesítést tekintve a jogi követelmények minimá-
lis szinten vannak. Az egyetemes tervezés hiányzik a jogszabályokból, kivé-
ve a közbeszerzést illetően.

Az ülés végén mindenki mondott egy-egy kulcsmondatot, amit szeretne,
hogy a bizottság figyelembe vegyen. Többnyire az akadálymentesség és az
egyenlő esélyű hozzáférés javítása hangzott el minden szervezet részéről.
Az MVGYOSZ is az akadálymentességet emelte ki, és az egyetemes terve-
zést, különös tekintettel az oktatásra. Az erre vonatkozó projektek anyagi biz-
tosítása és fenntarthatósága nagyon fontos. Valamint felhívta a figyelmet a
segédeszközök megfizethetőségének fontosságára is.

Puskás Anett érdekképviseleti előadó

Liget projekt

Ahogy arról már többször is beszámoltunk, a Városliget megújítása során
a beruházó fokozott figyelmet fordít a fogyatékossággal élő felhasználók
kényelmére és biztonságára. A liget projektben cél olyan tájékozódást segí-
tő információs rendszer létrehozása is, mely a látássérült látogatókat, turis-
tákat informálja a Városligetben található intézményekről, szolgáltatásokról.
A megvalósítók jelenleg keresik azt az információs rendszert, ami leginkább
megfelel erre a célra, ebben a folyamatban pedig kifejezetten számítanak a
látássérültek érdekképviseletének véleményére.

2019. január 16-án került sor az olasz KJK cég által fejlesztett, tájékozó-
dást segítő, taktilis és auditív elemeket ötvöző rendszer bemutatására a
Városliget Zrt. irodájában. A rendszert maguk az olasz fejlesztők és forgal-
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mazók prezentálták. Elmondásuk szerint már több országban telepítették azt
és mind a használhatóság, mind a tartósság tekintetében kiválóak a tapasz-
talataik, amiket felhasználói tesztekre és visszajelzésekre alapoznak.

A technológia része egy taktilis vezetősáv és figyelmeztető jelzésrendszer,
melyet minden országba az ott alkalmazott szabványok szerint gyártanak le
és szállítanak. A termék műanyag alapú, ami elsősorban kültéren tűnik jól
használhatónak, gyakorlatilag bármilyen burkolatra elhelyezhető. Ezt egé-
szíti ki egy mobiltelefonos alkalmazás és egy speciális, az okostelefonnal
bluetooth összeköttetésben álló fehérbot, mely a burkolati vezetősávban
elhelyezett passzív jeladók révén folyamatosan auditív információkkal látja el
a felhasználót arról, hogy merre jár és mi található a közelében, az egyes
elágazásoknál melyik út milyen irányba visz, stb.

A prezentációt bemutató követte, melyen az MVGYOSZ munkatársaiként
ki is próbálhattuk a rendszert. A taktilis burkolati jelzések jól érzékelhetőek és
megfelelnek a hazánkban már bevezetett jelzésrendszernek, a mobil alkal-
mazás is jól használhatónak tűnik, azonban a rendszerhez tartozó fehérbot
még fejlesztésre szorul. A gyártók célja, hogy a fehérbotban található elekt-
ronikát bele tudják építeni olyan jó minőségű, a látássérültek körében euró-
pai vagy akár világ szinten használatos fehérbotba, ami összecsukható és
tartós.

A megbeszélés délutánján az olasz cég munkatársai ellátogattak az
MVGYOSZ székházába, hogy megismerjék az Óbudai Egyetemen kifejlesz-
tett Ariadné rendszert. A bemutatót követő megbeszélésen együttműködési
lehetőségek körvonalazódtak az MVGYOSZ és a KJK között.

A Városliget Zrt. munkatársainak célja több hasonló rendszer felkutatása
és ezek telepítése akár olyan módon is, hogy az a látássérült felhasználók
által kipróbálható, tesztelhető legyen. Németh Orsolya

Nyelvünk csodái, irodalmunk szépségei
A hangomat adom – beszélgetés Váradi Zsuzsával

Beszélgetéssorozatot indítunk olyan önkéntes felolvasókkal, akik a Bodor
Tibor Kulturális Egyesületben dolgoznak és újabbnál újabb hangoskönyvek-
kel örvendeztetnek meg bennünket. Fogadják az interjúkat olyan szeretettel,
amilyen örömmel felolvasóink nyilatkoznak.

– Kérem, meséljen nekünk pár szót kicsit magáról, a munkájáról, minden-
napjairól, szabadidős tevékenységeiről, stb.
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– Váradi Lászlóné Zsuzsa vagyok, 50 éves, szolgálati járadékos, csepeli
lakos. Jelenleg egy vagyonvédelmi cégnél dolgozom, mint diszpécser. Két
nagy lányom van, akik már önálló életet élnek, albérletbe költöztek, egyik a
VI. a másik a XIV. kerületbe, de „gyereknek” ott van öt cica, akik helyettesí-
tik a lányokat, szóval nem unatkozunk. A párom is nagy állatbarát, a min-
dennapjaink a munkáról, a macskákról és a lányaim ügyes bajos dolgainak,
kéréseinek intézéséről szólnak. Elég otthonülős emberek vagyunk, ritkán
töltjük a szabadidőnket a lakástól távol, legalábbis szórakozás céljából.

A tényleges szórakozás nálunk régebben az olvasás és minden otthon
űzhető „sporttevékenység” volt. Ez alatt értem a kártyázást, társasozást, illet-
ve nagyon szeretünk a párommal Honfoglalót játszani. Nem tudom szabad-
idős tevékenységnek számít-e, de több alkalommal jelentkeztem különböző
műsorokba statisztának – Éjjel-nappal Budapest, A gyanú árnyékában –, illet-
ve műveltségi vetélkedőkre. Sajnos csak egy játékra jutottam be – Kérem a
következőt – és ott is kiestem. Ettől függetlenül megérte, mert nagyon jól
éreztem magam, mind a válogatáson, mind a forgatáson. Ezen kívül szere-
tek varrni, és most karácsony közeledtével különféle díszeket, koszorúkat
alkotni. Roppant jó szórakozás, csak időigényes. Továbbá szeretek főzni, ha
valamilyen recept megtetszik, azt ki kell próbálnom. Volt egy idő mikor tortá-
kat gyártottam, kb. futószalagon. Boldog-boldogtalan tortákat kapott, a mun-
kahelyemre napi szinten vittem a sütiket, mivel a párommal mi nem vagyunk
édesszájúak. Szóval vannak úgymond „idényjellegű” fellángolásaim, és van-
nak tartós tevékenységeim.

– Gyermekként is szerette a könyveket, szívesen olvasott?
– Igen, nagyon szerettem és szeretek olvasni. Nekem elváltak a szüleim és

az apai nagyszülőknél nevelkedtem. 5 évesen már az újságot olvastam és
nagynéném hathatós közreműködése miatt kívülről fújtam Petőfi Sándor
„Szeptember végén” című versét. Bármerre mentünk, az utcán minden fel-
iratot elolvastam, rengeteg mesekönyvet elolvastam, és még általános isko-
lás koromban Jókai Mór összes művét ledaráltam, nagyon szerettem az írá-
sait. Verne Gyuláról meg ne is beszéljünk, az ő könyveit többször is elolvas-
tam. Akkor ők voltak nálam a slágerek, és persze az összes Karl May és
egyéb indiános könyv. Általános iskolában részt vettem egy „Szépen, jól
magyarul” versenyen, természetesen itt sem nyertem, de az, hogy engem
küldtek már nyeremény volt. Nálunk még az iskolában volt versmondó és
színjátszó szakkör, aminek a tagja voltam. Minden ünnepen műsorokat
adtunk elő, amit én nagyon szerettem, bár mindig izgultam. Sokszor ki is kap-
tam a nagymamámtól az olvasás miatt, mert előszeretettel tettem a regé-
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nyeket a történelem atlasz alá, a tanulás álcája alá rejtve az olvasásomat.
Persze lebuktam, de ez nem vette el a kedvem az olvasástól.

– Hogyan került kapcsolatba a Bodor Tibor Kulturális Egyesülettel?
– Egy szerencsés véletlen folytán. A lányom még 2010-ben beregisztrált a

Facebook-ra, de nem vagyok egy kifejezetten számítógépbarát felhasználó.
Használom, mert muszáj, használom, mert jó dolog, de nem szeretek/sze-
rettem állandóan a gép előtt ülni és bámulni. Volt olyan, hogy a kollégám fel-
köszöntött februárban a névnapomon és fél év múlva köszöntem meg neki,
mert addig fel se léptem az alkalmazásra. Azóta persze SMS-ben köszönte-
nek inkább. Ha jól emlékszem májusban léptem be a Facebook-ra, amikor
feladta nekem a hirdetést, hogy felolvasókat keresnek, addig nem is hallot-
tam róla. Elolvastam a feltételeket, elküldtem a bemutatkozó anyagot és
megkaptam a választ, hogy beválasztottak a csoportba. Hát így. Azt hiszem
jókor léptem be jó helyre, és szerencsére meg is feleltem.

– Milyen könyveket olvas fel szívesen?
– Leginkább, ami engem érdekel. Igazából mindent szívesen olvasok, de

azt hiszem, hogy az én mentalitásomhoz a lendületesebb, cselekményesebb
könyvek felolvasása illik. Amivel kezdtem, az pedig Vavyan Fable:
Halkirálynő és a kommandó című könyve. Imádom az írónőt, minden köny-
vét ronggyá olvastam. Főleg, hogy a rendőrségtől jöttem el „nyugállomány-
ba”, ahol, mint nyomozó dolgoztam, teljesen bele tudom élni magam a törté-
neteibe. Ezen kívül kedvenc íróm még Lőrincz László, Stephen King, Dean
R. Koontz, Robert Ludlum, Ken Follett, Wilbur Smith, Agatha Christie, Rejtő
Jenő és sorolhatnám őket. Nem tudom illett-e, de amikor a nagyobbik lányom
még nagyon pici volt, napközben sokszor Rejtő Jenőt olvastam neki hango-
san, hogy elaludjon. Persze mikor már meg is értette, amit olvasok, áttértem
a mesékre. Krimiket, kalandregényeket, fantasztikus könyveket, fantasyt
olvasok legszívesebben. Szeretem a római és görög mitológiát, az ezzel
kapcsolatos irományokat, regényeket is szívesen olvasom.

– Az egyesület rendelkezik egy adott repertoárral, vagy a felolvasók maguk
is bővíthetik a kínálatot?

– Az egyesületnek van egy úgynevezett igénylistája, ami azokat a könyve-
ket tartalmazza, amelyeket a látássérült emberek kértek, amit szívesen
olvasnának/meghallgatnának. A felolvasandó könyv kiválasztásánál elsősor-
ban ezt vesszük figyelembe, de ezen kívül vannak saját felajánlások is a fel-
olvasók részéről, amik szintén felkerülnek erre a listára. Így a lista természe-
tesen folyamatosan bővül.

– Tudna ajánlani egy-két művet a felolvasottak közül az érdeklődőknek?
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– A Vavyan Fable könyveket mindenféleképp. A többi, mások által ez idáig
felolvasott könyveket még nem olvastam, de a csoport beszélgetéseiből kiin-
dulva Bächer Iván: Emberevő című könyvét is ajánlanám, mindenki nagyon
dicsérte, és a felolvasó Mach András nagyon kellemes hangszínnel rendel-
kezik, élvezet őt hallgatni.

– Kapott már visszajelzést a felolvasott hanganyagokról?
– Igen, az első könyv felolvasásáról egy pozitív bírálatot kaptam Nagy

Sándor úrtól. Továbbá segítőkészen felhívta a figyelmemet olyan hibákra,
amiket én észre se vettem olvasás közben. Én úgy gondolom, ezek a visz-
szajelzések kellenek, mert így tudok javítani a felolvasásomon.

– Milyen érzés hangosan felolvasni?
– Felolvasni még csak jó érzés, de visszahallgatni!!!! Hát az első reakció

meglepő – Ez nem én vagyok, Úristen! Ki ez? – Furcsa saját magát hallgat-
ni az embernek, teljesen mást hall, amikor felolvas egy szöveget és teljesen
más a hangszín a visszahallgatás során. Szóval jó érzés felolvasni, de
nagyon nehéz. Ezt addig, amíg nem kezd bele valaki egy könyv felolvasásá-
ba, addig nem tudja. Én is úgy ugrottam bele, hogy mit nekem az a 460 oldal,
pikk-pakk megleszek vele, hiszen már korábban olvastam is a könyvet. Hát
nem lett pikk-pakk. Rájöttem, hogy oké, hogy felolvasok, de azt olyan formá-
ban kell tennem, hogy más számára érthető és élvezhető legyen. Ez pedig
nehéz. Van egy összefoglaló a csoportban „Hogyan kezdj neki a felolvasás-
nak” címmel, amiben nagyon sok segítség van a felolvasók részére. Mikor
ezt elolvastam, csodálkoztam, hogy miért ajánlott a helyes levegővétel tech-
nikáját elsajátítanom, hiszen a beszélgetéshez sem tanultam meg külön, az
olvasáshoz miért lenne szükséges, az is a beszéd egy formája. Hát téved-
tem, nem kicsit. Olvasás közben rá kellett jöjjek, hogy egy hosszabb kör-
mondatot nem igazán tudok végig olvasni anélkül, hogy ne fulladna el a han-
gom. Továbbá azt is megtapasztaltam, hogy 20-30 perc felolvasás után
egyre többet hibázok, többször kell visszaolvasnom, megváltozik a hangszí-
nem, romlik a felolvasás minősége. Szóval nem olyan egyszerű, mint én azt
kezdetben gondoltam, de ettől függetlenül jó érzés. (Főleg amikor elkészül
vele az ember.) Jó érzés az, hogy annak, aki szeretne, de nem tud elolvasni
egy könyvet, annak a részére általam/általunk elérhetővé válik a könyv tar-
talmának megismerése.

– Sikerült már kapcsolatba lépni látássérült olvasókkal?
– Konkrét olvasókkal még nem léptem kapcsolatba.
– Hosszú távon milyen tervei, célkitűzései vannak?
– Terveim? Konkrét tervem, célkitűzésem nincs. Egyszerűen szívesen
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olvasok fel továbbra is könyveket az egyesületnek. Esetleg terv az lehet,
hogy ezentúl a számomra új könyveket is rögtön hangosan olvasom fel.
Eddig olyan könyveket választottam, amit már korábban olvastam.
Könnyebbnek találom egy már ismert könyv felolvasását, mint egy teljesen
idegen, új könyvét. Viszont így talán időt spórolok meg, és több könyv felol-
vasására lesz lehetőségem. Célkitűzés pedig az lehet, hogy évente legalább
4-5 könyvet tudjak rögzíteni, úgy, hogy azzal minél több olvasónak örömet
tudjak szerezni.

– Köszönöm a tartalmas beszélgetést!
Árvay Mária

Versvilág – összeállította Árvay Mária

Huszár Péterné Szauer Gertrúd: A zene szárnyán

A zene szárnyán elrepülhetsz
Ebből a világból,
Puha selyme betakar,
Akkor is, ha fázol.

Elbújtat, ha rejtőznél,
Megnyugtat, ha kéred,
Felvidítja szívedet,
A zene szeret téged.

Keresd meg hát te is azt,
Mi vigaszt ad szívednek,

Lendületet a már régen,
Megtörött hitednek.

Adjon az Isten...

Adjon az Isten kék eget,
Kevesebb fekete felleget.
Adjon az Isten szép napot,
Adjon meg mindent, mit adhatott.

Adjon az Isten étkeket,
Könnyebb és vidámabb életet.

Adjon az Isten barátot,
Én többet már nem is kívánok.

Adjon az Isten, ha kéred,
Hallja meg imámat teérted.
Adjon az Isten jóságot,
Békével eltöltött világot.
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Szerelem ez?
Szerelem, szerelem,
gyere velem, mert egy csecsebecse
rettenetesen megtetszett nekem.
Kedvenc helyemre vezetlek el,
s te megveszed nekem...
Megveszed nekem kedvesem?
Megveszem, megveszem...
Rengeteg ezres kell, hetven,
gyere, s vedd meg, hetvenezer lesz!

Rendes ember,
megvetted nekem, s e csecsebecse

remek lett kezemre.
Este rendes leszek veled,
szerelmes kedvem lesz,
kedvenc eledeledet teszem le neked.
Kelyheket veszek le, s nedvet teszek
bele,
nemeset, mely Egerben termett.
Gyere, s e nemes levet nyeld le
velem ezerrel!
Kedved remek lesz,
s nevethetsz egyet,
eme szerelmeseknek szerkesztett
versemen...

Ha úgy érzed...

Ha úgy érzed elsüllyedsz
Az örvénylő mocsárban,
Tudd, az ember kiutat
Nem lel, csak magában.

Keress bármit, ami szép,
Ami innen kiemel,

és, ha hagyod, hogy repítsen,
Hidd el, bármin túl leszel,

Lehet az egy új barátság,
Szép zene vagy könyv akár,
Lényeg az, hogy lelked higgye,
Számára már nincs határ.

Tóth Enikő: Farsangi álom

Egy farsangi bálról álmodom én,
ahol mindenki boldogan nevet,
királylány, koldus, s a béreslegény,
körtáncot járnak a felhők felett.

Az állatbőrbe bújt lelkek között
nagy az összhang, sok jó barátság
él,
melyre meghajol a jó öreg Föld,
így búcsúzik el a zord, hideg tél.

Az álarcok szemében nincs harag,
vidámsággal hódolnak a mának,
s ahogy a bál múlik az éj alatt,
fényüket adják a harmóniának.

Egy olyan reggelre ébredtem én,
ahol az álarcoknak nyoma sincs,
gyermekkor álma integet felém,
mely velünk marad, mint egy örök
kincs...

Eszperente vers szerelmeseknek...
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Sportos élet, egészség!
„Csak azért, mert fogyatékos, kap egy érmet”

A tévhitek ellen harcolnak a parasportolók
Farkaš Henrietta és felvezetője, Natália Šubrtová négy aranyat és egy

ezüstöt nyert alpesi sízésben a pjongcsangi paralimpián. A nem mindennapi
siker az „Év sportolója” cím elnyerésében is megmutatkozott – a szavazás
történetében először paralimpikon is szerepelt az első tízben.

(Bőd Titanilla)
Henrietta és Natália 10. helyen zárt az újságírók voksolásán, s egyben az

év paralimpikonjainak is választották őket. „Boldogok vagyunk, hogy beke-
rültünk a legjobb tíz szlovákiai sportoló közé, és hogy végre a parasportolók
teljesítményét is elismerik csúcsteljesítményként. Nagyra értékeljük ezt az
elismerést” – jelentette ki a pozsonyi gálán a rozsnyói születésű Farkaš
Henrietta.

Halmozza az érmeket
A látássérült síző Szlovákia legeredményesebb paralimpikonja,

Vancouverben három aranyat és egy ezüstöt, Szocsiban két aranyat és egy
bronzot szerzett, vagyis mérlege kilenc arany, két ezüst és egy bronz.

A 32 éves sportoló a gála előtt azt mondta, alig várja, hogy találkozzon a
többi sportág képviselőivel, elbeszélgessen, közös fotót készítsen velük.

Jóval bőbeszédűbb társa azonban kijelentette, ő leginkább azt várja, hogy
Martina Lubyová oktatásügyi miniszter asszonnyal találkozzon. „Hiszen tud-
ják, tőle jön a pénz!” – jegyezte meg nevetve Šubrtová.

A parasport támogatása kulcskérdés a versenyzők számára. Szlovákiában
a 2012-es londoni játékok óta az olimpián és a paralimpián elért eredmé-
nyekért egyforma jutalom jár, de a parasportolók úgy érzik, sokan rossz
szemmel néznek rájuk emiatt.

Mítoszok és tévhitek
„Szeretném hangsúlyozni, hogy a parasportolók nem az egészséges spor-

tolóktól veszik el a pénzt” – mondta az Év sportolója-gála színpadán a sízők
edzője, Dušan Šaradín is, akit a versenyzők a megszabott forgatókönyvet
felrúgva hívtak ki a pódiumra.

Šubrtová az interjúk során bővebben is kifejtette: „Sok mítosz és tévhit él
a parasportolókkal kapcsolatban nemcsak a szurkolók, hanem a szakembe-
rek fejében is. Az egyik ilyen, hogy az épek és a parasportolók egymás ellen-
ségei, és egymástól akarják elszedni a támogatást. Ez nem így van.



VAKOK VILÁGA26

Mindannyian ugyanannak a rendszernek a részei vagyunk, mindannyiunk-
nak helye van benne, ezért kell összefognunk. Ha nem is a közeljövőben, de
remélem, középtávon megvalósulhat az az álom, hogy a fogyatékosok sport-
ját integráljuk az épek sportjába. Nyugaton is ez a trend.”

Nem csak csúszkálás
A 29 éves felvezető szerint nem épek és fogyatékosok sportjára, hanem

élsportra és rekreációs sporttevékenységre kellene osztani a sportot. „Én és
Heňa nem azért sportolunk, hogy valahogyan elüssük az időt, hanem tény-
leg a legmagasabb szinten űzzük ezt a sportágat. Rengeteg időt, energiát és
pénzt ölünk bele – magyarázta Šubrtová. – Hogy teljesen őszinte legyek: ez
már réges-rég nem arról szól, hogy valaki odaáll a hegy tetejére, lecsúszik,
és csak azért, mert fogyatékos, mindenki tapsol neki, és kap egy érmet. Ezt
a szintet a parasport már rég meghaladta. Szívesen meghívnám a bírálóin-
kat egy edzésünkre vagy versenyünkre, mert talán átértékelnék az állás-
pontjukat.”

Lebontani a határokat
Farkaš Henrietta is csak helyeselni tudott: „A paralimpikonok is mindent

beleadnak a felkészülésbe, éppen úgy, mint az ép sportolók. Ezért is örülünk,
hogy az év legjobb sportolói közé kerültünk. Ez az első lépés a határok
lebontására, reméljük, a jövőben ebből hagyomány lesz, hogy a parasporto-
lók teljesítményét is értékelni fogja a sajtó és a nagyközönség is.”

Egy mozgássérült vagy egyéb fogyatékkal élő fiatal sok esetben hiába sze-
retne sportolni, igencsak korlátozottak a lehetőségei. Heni és Natália sikerei
is hozzájárulnak azonban ahhoz, hogy a parasport egyre szélesebb körben
ismert az országban, és követőiknek talán éppen ezért már valamivel köny-
nyebb dolguk lesz. „Azt gondolom, a 2018-as év jelentette a legnagyobb áttö-
rést. A négy pjongcsangi arany és egy ezüst, valamint az, hogy a játékok leg-
sikeresebb sportolói lettünk, ráirányította a figyelmet Szlovákiában is a
parasportra. Sok pozitív visszhangot kaptunk, amit nagyon sokra értékelünk”
– vélekedett Šubrtová, aki nem tagadta, korábban sokszor frusztrált volt,
mert úgy érezte, senkit nem érdekel a teljesítményük. „A kompetenseknek is
vannak mindenféle elképzeléseik, de nem kérdezik meg a sportolókat, hogy
mire is kellene költeni a pénzt – tette hozzá Šubrtová. – A szlovák sportban
nincs sok pénz, de nem is kevés az, amivel gazdálkodhatnak. Talán csak
konzultálni kellene a sportolókkal…”

A felvezető is ember
Šubrtová életét a legjobban az nehezíti meg, hogy ő maga felvezetőként

nem számít sportolónak, csak, amint egyszer valaki mondta neki, „szociális
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inkluzív tevékenységet” végez, és csak a parasportolóknak járó támogatás
20%-át kapja.

„Hiába próbáljuk mindenhol felhívni rá a figyelmet, a felvezetőt nem szá-
molják egy tényleges plusz embernek, akinek ugyanúgy szüksége van fel-
szerelésre, akinek ugyanúgy ennie kell valamit és aludnia kell valahol az
edzőtáborokban – mutatott rá Farkaš Henrietta. – Ő is ugyanazt a sporttelje-
sítményt hajtja végre, mint a versenyző, ugyanúgy ennek szenteli az egész
életét.”

Šubrtová hozzátette: „Nem arról van szó, hogy azt akarnánk mondani: mi
fogyatékosok vagyunk, adjatok nekünk több pénzt! Csak arról, hogy legyen
egy átlátható rendszer, amit mindenki fairnek érez.”

Új Szó 2019. január 7.

Első a család

Elment Jakab Erzsi néni

2019. január 19-én távozott az élők sorából Jakab Miklósné, született Rácz
Erzsébet, az az asszony, aki egész életét férjével együtt a vakok és siketek
lelki gondozására és megsegítésére tette fel. Lapunk 2018. decemberi szá-
mában (2. Braille-füzet) hosszabb cikk jelent meg munkásságukról.

Erzsi nénit február 14.-én délben kísértük utolsó útjára a Kerepesi temetőben.
Némethné Berta Edina

Jelek varázsával fordítod a Szónokot
Angyallá érve fekete ruhádban.
Kezeiddel a szót szelíd ívekbe horgo-
lod,
Arcod, szemed ragyog a láthatatlan
földöntúli lángban –
Boldog, aki ismerheti Jóságodat!

Mindenné válva, emberből angyallá
oldódva
Isten követeként jársz szűnhetetlen
fekete ruhádban.

Küldött vagy, örök Fény és Hang,
szívhitet hordozva!
Lélek vezet Téged, Te égiek földi
képe,
Óriás lettél az Óriás útjára lépve –
Segítő-sajgó Feketeruhás! Add áldá-
sodat!

Tahi, 2012. szeptember 20. 
Jakab Miklós református lelkész

emléktábla-avatóján

N. Berta Edina: Angyal – feketében
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Nyugdíjasokat érintő járulékfizetéssel 
kapcsolatos változások

2019. január 1-jétől nem kell járulékot fizetniük azoknak a sajátjogú nyug-
díjasoknak (öregségi nyugdíj), akik munkaviszonyban kereső tevékenységet
folytatnak. Ez a változás - amellett, hogy az érintettek zsebében valamivel
több pénz marad - két további következménnyel is jár. Egyrészt a nyugdíjas
munkavállalók esetében ott is megszűnik a jövedelemkorlát, ahol az koráb-
ban létezett. Eddig a minimálbér 18-szorosát nem haladhatta meg a munká-
ból származó éves jövedelme annak, aki a nyugdíjkorhatár betöltése előtt
sajátjogú nyugdíjasként folytatott kereső tevékenységet (pl. a nők kedvez-
ményes nyugdíja mellett.) Ha mégis meghaladta, akkor a nyugdíját a követ-
kező hónaptól az adott év végéig szüneteltetni kellett. Mostantól – járulék
fizetés hiányában – korlátozás nélkül kereshet az is, aki a nyugdíjkorhatár
betöltése előtt nyugdíjasként dolgozik. A jogszabályváltozás kevésbé pozitív
következménye, hogy nem jár a 0,5%-os mértékű nyugdíjnövelés annak, aki
nyugdíjasként dolgozik, azonban nem fizet nyugdíjjárulékot.

Akiket a változások nem érintenek: nem szűnt meg a járulékfizetési köte-
lezettség azokra a nyugdíjkorhatárt még be nem töltött nyugdíjban részesü-
lőkre vonatkozóan, akik egyéni vállalkozóként, vagy valamilyen társas vállal-
kozás tagjaként folytatnak kereső tevékenységet. Ez azt jelenti, hogy rájuk
az említett éves kereseti korlát továbbra is vonatkozik, de cserébe ők ezután
is jogosultak a 0,5%-os mértékű nyugdíjnövelésre is.

Mivel sokan kérdezték fontos kitérni arra, hogy a járulékfizetés alóli mentes-
ség nem vonatkozik a megváltozott munkaképességűek ellátásában (rokkant-
sági, vagy rehabilitációs ellátás) részesülőkre, ezért ők továbbra is kötelesek
járulékot fizetni, ha ellátásuk mellett kereső tevékenységet folytatnak. Ebből
következik ugyanakkor, hogy a rájuk irányadó keresetkorlát (azaz, hogy jöve-
delmük 3 egymást követő hónapban nem haladhatja meg az adott évre érvé-
nyes minimálbér, egyéni vállalkozók, társas vállalkozások tagja esetében a
garantált bérminimum 150%-át) továbbra is fennáll. Ami viszont pozitív, hogy
ez az időtartam az öregségi nyugdíj szempontjából szolgálati időnek számít.

Gulyásné dr. Bölkény Ágota

Magyar kutatóorvos nyert rangos díjat 
a látás-visszaállító génterápia kidolgozásáért

Roska Botondnak ítélték az idei Louis-Jeantet orvosi díjat.
Az 1986-os alapítású díjat évente 2-3 orvosnak osztják ki, Roska az első

magyar, aki elnyerte. Az 1969-ben született kutatót a vizuális információ alap-
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Megújított 500 forintos bankjegy
Kibocsátások időpontja / rendelet: 2018. július 04. 
Méret: hossza 154 mm, szélessége 70 mm.
Előoldali kép: II. Rákóczi Ferenc portréja 
Hátoldali kép: Sárospataki vár 
A megújított 500 forintos bankjegy biztonsági elemei: a bankjegyet fény felé

tartva bal oldalon II. Rákóczi Ferenc portréjának tükörképével egyező árnyalatos
vízjel látható, melynek része a papír alapszínénél világosabb tónusú, vízszintes
500 értékjelzés. A bankjegy középvonalától kissé balra láthatóvá válik a papír
anyagában található biztonsági szál, melyen nagyítóval vizsgálva az ismétlődő
MNB felirat és 500 értékjelzés olvasható. (mindkét oldalról ellenőrizhető) 

Illeszkedőjel: a bankjegy előoldalának jobb felső, hátoldalának bal felső
sarkában nyomtatott ábratöredékek fény felé tartva H betűvé egészítik ki
egymást. (mindkét oldalról ellenőrizhető)

Színváltó nyomat: a bankjegy előoldalának közepén található vágtázó ló
motívum mozgatás hatására bíborról zöld színűre változik, a két szín egyér-
telműen megkülönböztethető egymástól.

vető feldolgozási folyamatainak a felfedezéséért és a látásvisszaállító génte-
rápia kidolgozásáért ismerték el. 

Miután általános orvosi diplomát szerzett a Semmelweis Egyetemen, Roska
Botond a Kaliforniai Egyetem Berkeley-i intézetében doktorált, majd a Harvard
Egyetemen és a Harvard Orvosi Karán képezte magát tovább genetikából és
virológiából. Később Bázelben alapított biotechnológiai kutatóintézetet.

Tavaly a Columbia Egyetem nagy presztízsű Alden Spencer orvosi díját is
neki ítélték.

Kutatócsoportjával Roska feltérképezte, pontosan hogyan nyerik ki a vizu-
ális információt a környezetből a látórendszer különféle sejtjei. A pontos
molekuláris mechanizmus ismeretében olyan génterápiát dolgoztak ki, amely
visszaállíthatja azok látását, akik genetikai rendellenesség következtében
lettek látáskárosultak.

A svájci kutatócsoport a sérült szemideghártya, a retina megfelelő sejtjei-
nek működésébe való beavatkozással képesek eljuttatni a vizuális informá-
ciót a betegek központi idegrendszerébe.

Balázs Zsuzsanna
https://qubit.hu/2019/01/23/magyar-kutatoorvos-nyert-rangos-dijat-a-latas-

visszaallito-genterapia-kidolgozasaert?fbclid=IwAR3XKImigZzVNpBvQ-
5BuJgZkgkIvTjdntZcfMPo8sG3529a0r_zkNhEPMM
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A bankjegy elő-
oldalának bal szé-
lén, a vízjelmező-
től balra található a
tagolt formájú,
hologram hatású
fémcsík. Felületén
II. Rákóczi Ferenc
portréjának tükör-
képe látható. A
portré alatt vízszin-
tes 500 értékjelzés
található. A holog-
ramfólia nem ezüst
hatású részein
UV-A fényben
sárga színben flu-
oreszkáló, egymás
alatt ismétlődő 500
felirat olvasható. A
bankjegyen lévő
hologram fólia a bankjegypapír síkjából nem emelkedik ki.

Irizáló nyomat: a bankjegy hátoldalának jobb szélén, a vízjelmezőtől jobb-
ra látható aranyszínű sáv, amelyben mozgatás hatására függőlegesen az
500 értékjelzés, vízszintesen pedig az MNB felirat olvasható.

Rejtett kép: a bankjegy hátoldalán található képtől jobbra látható díszítő
motívumban, a bankjegyet közel szemmagasságban tartva, síkban elforgat-
va egy H betű jelenik meg.

Metszetmély nyomtatás: a bankjegyek főbb nyomatain a papír síkjából kie-
melkedő festékréteg található, mely érdes felületű, tapintással jól ellenőriz-
hető az alábbi helyeken: portré, értékjelzés számmal és betűvel, címer,
MAGYAR NEMZETI BANK felirat, a hologram sáv alsó részén található víz-
szintes motívum, valamint a hátoldali kép.

A bankjegy bal alsó sarkában jól tapintható, nagy festékréteg-vastagságú,
címletspecifikus motívum támogatja a vakok és gyengénlátók számára a
bankjegy felismerését.

A vízjelmezőt UV-A fénnyel megvilágítva az előoldalon lovas kuruc vitéz
ovális keretbe foglalt képe, felette az 500 értékjelzés láthatók. A lovas kuruc
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Tuti tippek, rövid hírek

Iphone kizárólag egyesületi tagoknak? 
a projektmenedzsment válaszol

Több kérdést is kaptunk az utóbbi időben azzal kapcsolatosan, hogy a
Távszem projekt keretében kiosztandó iPhone készülékeket miért kizárólag
az MVGYOSZ tagegyesületeinek tagjai kaphatják tartós használatba. Az
alábbiakban a projektmenedzsment hivatalos válaszát olvashatják.

A Távszem projekt tervezésekor a pályázatíró csapat és a szövetség
elnöksége mindenképpen szükségesnek tartotta, hogy a távsegítő szolgálta-
tás kialakítása mellett a leendő felhasználókat azzal is segítse a szervezet,
hogy a szolgáltatás igénybe vételére alkalmas eszközökkel látja el őket. A
legjobb választást jelentő iPhone készülékek ugyanis mostanra igen közked-
veltté váltak a vak és gyengénlátó emberek körében, ám sokak számára még
mindig nem megfizethetők, illetve sokan emiatt elavult, korábbi típusú készü-
léket használnak, amin a szolgáltatás üzemeltetése nem garantálható.

A Távszem szolgáltatás használatához a projekt indikátorainak megfelelő-
en 800 látássérült személy kap tesztkészüléket, mely az MVGYOSZ tulajdo-
nában lesz. Azokat a felhasználók tartós használatba vehetik majd át az erre

vitéz és a keret külső része UV-A fényben zöld színű. A keret belső része és
az értékjelzés UV-A fényben narancs színű. A hologramfólia nem ezüst hatá-
sú részein UV-A fényben sárga színben fluoreszkáló, egymás alatt ismétlődő
500 felirat olvasható. A bankjegy előoldalán a bal oldalon vízszintesen és a
jobb oldalon függőlegesen látható fekete színű sorozatszámok UV-A fényben
zöld színben fluoreszkálnak. A papír anyagában mindkét oldalon kék és zöld
színű jelzőrostok, valamint piros színű pöttyök fluoreszkálnak. 

A vízjelmezőt UV-C fénnyel megvilágítva az előoldalon lovas kuruc vitéz
ovális keretbe foglalt képe, felette az 500 értékjelzés látható. A lovas kuruc
vitéz és a keret külső része UV-C fényben piros színű. A keret belső része és
az értékjelzés UV-C fényben barna színű. A papír anyagában mindkét olda-
lon kék és zöld színű jelzőrostok, valamint piros színű pöttyök fluoreszkálnak.

Mikroírás: a bankjegy hátoldalát több helyen nagyítóval vizsgálva a címlet-
értéknek megfelelő értékjelzés (500 FORINT), valamint az MNB felirat olvas-
ható.

www.mnb.hu
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vonatkozó szerződés megkötésével és a projekt időtartamán túl is használ-
hatják a tesztelésre vonatkozó feltételek teljesítése mellett, melyeket szintén
a szerződés szabályoz majd. Ezen feltételek közül a legfontosabbak, hogy
kizárólag a látássérült személy használja a készüléket, azt családtag vagy
más személy részére nem adja tovább, illetve hogy a készülék használatával
meghatározott rendszerességgel teszteli a Távszem szolgáltatást. A tesztelők
továbbá vállalják, hogy a készülék és a Távszem szolgáltatás használatát az
MVGYOSZ által foglalkoztatott és a tagegyesületeknél dolgozó mentorok
segítségével tanulják be. A mentorok mérik fel meglévő tudásukat, valamint
javasolnak és biztosítanak egyéni vagy kiscsoportos oktatást a készülék tar-
tós használatba adása előtt. A mentorok bérét és munkaeszközeit természe-
tesen szintén a Távszem projekt biztosítja. Rendkívül fontos kiemelnünk azt a
tényt, hogy a tartós használat feltétele, hogy a tesztelő rendszeresen írásos
értékelő visszajelzést ad a szolgáltatás minőségéről a projekt számára. Ezzel
ellentétben azon látássérült felhasználókat, akik saját készülékkel kapcsolód-
nak a szolgáltatáshoz, ilyen kötelezettség nem terheli, mindössze fakultatív
lehetősége lesz - önkéntesen - bekapcsolódni a képzésekbe és értékelni a
szolgáltatást, hozzájárulva ezzel annak minőségi fejlesztéséhez.

A Távszem projekt támogatásával elsősorban azon látássérült személyek
vehetnek részt a távsegítő szolgáltatás tesztelésében és részesülhetnek a
pályázati támogatásból beszerzendő iPhone készülékekben, akik korábban
nem rendelkeztek okostelefonnal, illetve akiknek tulajdonában lévő iPhone
készülék vagy más okostelefon elavult és így már nem alkalmas a Távszem
applikáció futtatására és a szolgáltatás igénybe vételére. Az igénylők számát
a projekt tervezése során elvégzett országos igényfelmérés alapján a szak-
értők több ezerre becsülték, ezért is fontos volt egy olyan döntési szempon-
tot beépíteni a rendszerbe, aminek alkalmazásával megkönnyíthető az
igénylések rangsorolása. Emellett ez az intézkedés lehetővé teszi a felhasz-
nálók és a készülékek átlátható és naprakész nyilvántartását és nyomonkö-
vetését, valamint a jogosultság igazolását és annak ellenőrzését.
Tudomásunk szerint az ugyanezen pályázati forrásból megvalósított többi
hasonló projekt menedzsmentje is így jár el, illetve ezzel a megoldással az
irányító hatóság és a támogató is egyetértett, a támogatási szerződés is
ezen szervezetek támogató jóváhagyásával került megkötésre.

A projekt megvalósíthatósági tanulmányában foglaltak szerint a fent felso-
rolt számos feladatra tekintettel, amit az MVGYOSZ és tagegyesületei
végeznek el, előnyben részesülnek a tagegyesületi tagok a készülékek
kiosztása és a tesztelésbe való bevonás során. Ugyanakkor a 2018 tavaszán
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Emelkedik az olvasók és gyarapszik a művek száma
Az MVGYOSZ online hangoskönyvtára iránt továbbra is nagy az érdeklő-

dés. Jelenleg 342 fő töltötte le és használja az alkalmazást. Azonban nem-
csak az olvasók száma nő hétről hétre, hanem a feltöltött könyvek száma is.
Jelenleg 708 mű várja az olvasni szerető személyeket. Az eltelt két hétben
bővült az alkalmazáson belüli kategóriák száma is, hiszen most már 47 rádió-
játék és színházi közvetítés várja a meghallgatást. A rádiójátékok között olyat
is találhatunk, amelyben Bodor Tibor is szerepet kapott, aki egyben a han-
goskönyvtár névadója is. Továbbra is bővül a Bodor Tibor Kulturális
Egyesület önkéntesei által felolvasott művek száma. Az alkalmazásban 194
olyan könyv található, amelyet az elmúlt 1 évben olvastak fel az önkéntesek.
A könyvek között több kortárs szerző műve is olvasható, így Karafiáth
Orsolya verseivel, Moldova György elbeszéléseivel, vagy Grecsó Krisztián
regényeivel is találkozhatnak a feltöltött állományban. Természetesen a han-
goskönyvtár korábbi felolvasott műveivel is foglalkozunk, így már több mű
felkerült Bodor Tibor, dr. Batiz Géza, vagy Szoboszlai Éva felolvasásában. Az
alkalmazást hamarosan fejleszteni fogjuk, így további olyan kényelmi funkció
kerül bele, amely segíti a szerzők közötti keresést, vagy megmutatja a legú-
jabb feltöltött könyvek listáját.

Jó olvasást kívánunk!
dr. Nagyné Berke Mónika MVGYOSZ munkatárs

tartott megyei tájékoztatókon elhangzott, hogy abban az esetben, ha a tag-
ság köréből nem érkezik kellő számú igény, akkor a megyében élő nem tag
látássérültek is pályázhatnak a fennmaradó okostelefonokra és így bekap-
csolódhatnak a Távszem tesztelésébe.

A Távszem szolgáltatás használatából természetesen azon vak és gyen-
génlátó személyeket sem zárja ki az MVGYOSZ, akik nem tagjai egyik
megyei tagegyesületnek sem. Nekik is lehetőségük lesz ingyenesen, a saját
okostelefonjukra letölteni a Távszem alkalmazást és azon keresztül részt
venni a tesztelésben.

Kérjük, hogy a Távszem projekt keretében beszerzendő iPhone készülé-
kek tartós használatba adásával és a tesztelésben való részvétellel kapcso-
latos további információkat keressék az MVGYOSZ honlapján és hírlevelé-
ben, valamint a tagegyesületek által működtetett információs csatornákon.

Gulyás Zsuzsanna projektvezető 
és dr. Nagyné Berke Mónika szakmai vezető
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ÚJság az újságban
Az Infoalap 2018-as évi tevékenységéről 

Évek óta minden januárban összefoglaljuk a VV olvasói számára, hogy
milyen feladatokon dolgoztunk az előző évben, mit sikerült megvalósítanunk
a kitűzött céljaink közül. Ezek, a már hagyománnyá vált visszatekintések
olyanok számunkra, mintha a VV olvasóival egy asztal körül ülve, egy baráti
kör tagjainak körében összegeznénk az elért eredményeket. Ennek a közös
„beszélgetésnek” most jött el az ideje.

Mi történt a kutyaiskolában?

Gratulálunk! A közelmúltban nagyszerű Közlekedésbiztonsági vizsgán
mutatták meg együttes munkájukat Szabó István és Zira vakvezetőkutya.
Köszönjük Tamás Dénes és Tamás Borbála nevelőmunkáját. Bíróink:
Juhászné Mályi Edit, Hajdu Mária, Renkó Zsuzsanna. Kiképző: Gazsó
Krisztina. Schiff Mónika központvezető

Vakvezetőkutyákról Azurákkal
Érdemes megnézni: 1/1 Azurák Csabával - Mindaz, amit szerettél volna

megtudni a vakvezetőkutyákról, csak sosem merted megkérdezni. A témát a
TV2 hitelesen mutatja be, érdemes megnézni a videót, ami a TV2 facebook
oldalán látható. Angyal Gábor Szakmai vezető
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2018 első félévében nagy erőfeszítéssel és lelkesedéssel dolgoztunk
azon, hogy elindulhasson az ország licenc. A program eredményeképpen
2018 júliusától minden, magyarországi lakhellyel rendelkező magyar állam-
polgár, ősztől pedig a magyar igazolvánnyal rendelkezők számára is egy
éven át ingyenesen hozzáférhetővé váltak a JAWS, a MAGic, a ZoomText és
a Fusion szoftverek legújabb verziói. Büszkék vagyunk arra, hogy a példa
nélküli összefogásnak és a gyártó cég pozitív hozzáállásának köszönhetően
a világon harmadik országként Magyarországon is sikerült megvalósítanunk
az ország licenc konstrukciót. 

Bár az ország licenc elindítása 2018-ban központi szerepet játszott alapít-
ványunk életében, természetesen több olyan tevékenységünket is folytattuk
tovább, melyeket ügyfeleink megszoktak, sőt elvárnak tőlünk, és – mint aho-
gyan mindig – új dolgokba is belekezdtünk.

Munkatársaink 2018-ban is tovább dolgoztak honosítási projektjeinken.
Elkészült a JAWS 2018, a MAGic 14, a Fusion 2018 honosított verziója, ter-
mészetesen publikálásuk napjától a legújabb verziók is ingyenesen igényel-
hetők az ország licenc keretében. 

A 2018-as év egyik legnagyobb eredménye, hogy létrejöhetett
Tudásközpontunk, melynek célja a közoktatás reál tantárgyaihoz kapcsolódó
tankönyvek és egyetemi jegyzetek, valamint a tudományos élet szakmai
kiadványai akadálymentesítését támogató szaktudás felhalmozása.
Tudásközpontunkban mára már egy sor, az alapítvány által kidolgozott kiad-
vány illetve bemutató dokumentum ingyenesen elérhető és letölthető. Ezek:
LaTeX bemutató, LaTeX kiadvány, Nemeth Matematikai Braille, MathML tré-
ninganyag. A dokumentumok köre reményeink szerint a későbbiekben még
bővülni fog.

Másik programunk, amellyel évek óta támogatjuk a látássérült fiatalokat, a
nemzetközi kommunikációs és informatikai táborban történő részvétel bizto-
sítása. 2018 nyarán két fiatal és tapasztalt kísérőjük, aki egykor maga is a
tábor résztvevője volt, töltött Horvátországban egy hetet. Olyan élményt
jelentett a táborozás, amiről még hónapokkal később is mesélt a két szeren-
csés diák, Dorka és Beni. Sok új dolgot, informatikai „trükköt” tanultak, és az
emberi kapcsolatok, barátságok terén is kitágult a látókörük, hiszen a világ
legkülönbözőbb részeiről érkező, hasonló korú és érdeklődésű fiatalokkal
tanultak, túráztak, és beszélgették át az éjszakákat.

2018 több tekintetben is a nemzetközi együttműködés éve volt. A
Poznanban megtartott Braille-versenyen cseh, lengyel és magyar verseny-
zők mérték össze tudásukat iPhone és Braille-kijelző használatával olvasási,
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Megjelent a magyar nyelvű JAWS for Windows 2019
Örömmel jelentjük be, hogy mostantól magyar nyelven is elérhető a JAWS

2019. Az eredeti változattal egy időben frissül a képernyőolvasó szoftver.
A program legfeltűnőbb újdonsága, hogy a sok különböző nyelvi változat

egyetlen telepítő programból válik elérhetővé. Ez azt jelenti, hogy egyetlen
telepítő áll rendelkezésre, amely tartalmazza az összes támogatott nyelvet
és az együttműködést a támogatott operációs rendszerekkel. A telepítő auto-
matikusan felismeri a használt Windows rendszert és a nyelvet, majd telepí-
ti az ezeknek megfelelő üzenetkészletet és összetevőket.

További újdonság, hogy mostantól rendelkezésre áll egy ún. online telepí-
tő, mely aktív internetkapcsolatot igényel. Azokhoz a környezetekhez, ahol
ez gondot okoz, elérhető a jóval nagyobb méretű offline telepítő is, mely min-
den szükséges összetevőt tartalmaz.

A JAWS indulása egy koncepcionális változtatásnak köszönhetően érez-
hetően gyorsabbá vált.

szerkesztési, diktálási feladatokban és a végeredmény e-mailen keresztül
történő eljuttatásában a zsűri részére. Ez a néhány nap nemcsak a verseny-
ről szólt, hanem alkalom nyílt városnézésre, tapasztalatcserére a Braille-írás-
olvasás területén is. Külön büszkeségünk, hogy a legfiatalabb versenyzőnk,
Lakatos Melitta harmadik helyezést ért el a versenyen, sok tapasztalt, felnőtt
versenyzőt maga mögé utasítva. Jutalma egy Braille-kijelző volt, amit azóta
is használ, most már középiskolás diákként.

Hagyományainkhoz híven idén is részt vettünk a Lesek konferencián, ahol
többek között bemutattuk legnépszerűbb termékeinket: a Traveller HD-t, az
ötödik generációs  14- és 40 cellás Braille-kijelzőket és a Clear Reader +
készüléket.

2018-ban is folytatódott „Lapról hangra” közösségi összefogásunk, amely
egyre népszerűbb az iskolai közösségi szolgálatot végző diákok körében.
Vannak évek óta hűséges felolvasóink, mint amilyen Hornai Gábor is, akit
kellemes, mély hangjáról és a legkülönbözőbb témák iránti érdeklődése miatt
sok-sok olvasónk ismer, és megszeretett.

Örülünk, ha ellátogatnak alapítványi irodánkba (1145 Budapest, Bácskai
u.29/b.), honlapunkra és Facebook oldalainkra, és reméljük, idén is sok ren-
dezvényen, eszközbemutatón nyílik alkalmunk egy-egy beszélgetésre régi
és új ügyfeleinkkel.

„Informatika a Látássérültekért” Alapítvány
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A JAWS 2019 teljes körű Skype 8 támogatást biztosít, saját, hozzáadott bil-
lentyűparancsokkal. A böngészők terén teljes támogatottsággal bír a legú-
jabb Google Chrome és a Mozilla Firefox is. A Microsoft Office programcso-
mag alkalmazásaival (Word, Excel, Outlook, Access) tovább javult az együtt-
működés. Az Office 365 mostantól külön JAWS támogatást élvez, így gyor-
sabbá, és gördülékenyebbé vált a használata, az újabb verzióiban pedig az
automatikus helyesírás-ellenőrzés is igénybe vehető.

A webes alkalmazások közül a Google Docs kiemelten támogatott.
A magyar felhasználókat érintő változások közül kiemelendő, hogy mos-

tantól a JAWS alapértelmezett beszédszintetizátora a Vocalizer Expressive.
A Profivox beszédszintetizátort gyárilag már nem tartalmazza ugyan a szoft-
ver, külön telepíthető formában azonban továbbra is biztosítani fogja azt az
alapítvány minden JAWS felhasználója számára.

Braille fronton szintén jelentős változás, hogy a korábbi irodalmi Braille
konvertert leváltotta a Liblouis megoldás. A Profivoxhoz hasonlóan azonban
a korábban használt Braille fordító is elérhető lesz egy rövidesen megjelenő
segédszoftveren keresztül. A speciális, csak a magyar felhasználók számára
fontos kiegészítések telepíthetőségéhez a felhasználók türelmét kell még
kérnünk, addig is elérhetővé tesszük a Profivox beszédszintetizátor meghaj-
tó szoftverének telepítőjét. Ezt lefuttatva már a JAWS 2019 magyar változa-
tában is kiválaszthatóvá válik a felhasználó gépén lévő, közkedvelt beszéd-
szintetizátor. Akinél telepítve van az elmúlt öt év során megjelentetett bár-
mely honosított JAWS vagy MAGic, esetleg DEX kiadás, annak Windows
rendszerében már elérhető az aktuális Profivox verzió, és ehhez biztosít hoz-
záférést a most még külön telepítendő interfész szoftver.

Fontos újdonság továbbá, hogy az újabb honosított JAWS verziókra nem
kell többé 1-2 hónapnál többet várni, ugyanis mostantól az eredeti változat-
tal egy időben frissülnek majd, így ugyanazokat a friss fejlesztéseket az ame-
rikai felhasználókkal azonos időpontban kapják meg a magyar látássérült
emberek. A JAWS 2019 letöltési linkjei:

Online telepítő: JAWS 2019.1901.66.400
http://www.infoalap.eu/letoltes/szoftver_demo/J2019.1901.66.400.exe
Offline telepítők: JAWS 2019.1901.66.400-offline-x64
http://www.infoalap.eu/letoltes/szoftver_demo/J2019.1901.66.400-Offline-

x64.exe
JAWS 2019.1901.66.400-offline-x86
http://www.infoalap.eu/letoltes/szoftver_demo/J2019.1901.66.400-Offline-

x86.exe



VAKOK VILÁGA38

Itt az eszköz, ami szemet ad a vakoknak

Az OrCam MyEye2 kifejezetten vakoknak és gyengénlátóknak készült: az
apró szerkezet többek között képes szövegeket értelmezni és felolvasni, tár-
gyakat és embereket is felismer, a használata pedig kényelmesebbé teheti a
fogyatékkal élők mindennapjait.

Január elején rendezték meg a CES-t, a világ legnagyobb tech expóját,
amin immáron 51 éve gyűlnek össze a különböző cégek, hogy megmutassák
a világnak a legújabb termékeiket és fejlesztéseiket. Idén 4500 vállalat tette
tiszteletét az eseményen a világ minden tájáról: nemcsak olyan nagyágyúk,
mint a Samsung, a Bosch, az LG vagy éppen az Intel, de egészen apró star-
tupok is.

A CES 2019-es felhozatalában találkozhatunk egészen lenyűgöző, felte-
kerhető OLED-tévével, a jövő közlekedését előrevetítő önvezető járműkon-
cepcióval, és olyan okosságokkal is, mint a telefontokba hajtogatható szel-
fidrón, vagy a kifejezetten macskáknak készített arcfelismerős okostál. A kiál-
lításon ugyanakkor nemcsak szórakoztató elektronikai cuccokkal találkoz-
tunk, de olyan eszközökkel is, amik az egészségmegőrzésre vagy a fogya-
tékkal élők segítésére helyezték a hangsúlyt.

Profivox meghajtó telepítő: PV_drv_setup
http://www.infoalap.eu/letoltes/szoftver_demo/pv_drv_setup.exe
Azon felhasználóinknak, akik az ország licenc program keretében egyete-

mes hitelesítő kódot kértek, nem szükséges új licencet igényelniük, mert az
az egyéves periódusa alatt megjelenő valamennyi támogatott szoftver verzió-
frissítését hitelesíti. Akik azonban még nem vették igénybe az ingyenes
JAWS licencet, éljenek ezzel a lehetőséggel, és egy egyszerű webes űrlap
kitöltésével igényeljék a használni kívánt szoftverhez a hitelesítési kódot az
ország licenc weboldalán: http://akadalymentes.magyarorszag.hu

Kérjük, hogy kérdéseikkel és észrevételeikkel forduljanak bizalommal
ügyfélszolgálatunkhoz. http://infoalap.hu/szolgaltatasok/ugyfelszolgalat/

Elérhetőségeink az alábbiak: Telefon: +36(1)273-3188, +36(70)295-9288,
e-mail: helpdesk@infoalap.hu

Bízunk benne, hogy ismét egy olyan JAWS változatot tudunk a magyar
látássérült felhasználók rendelkezésére bocsátani, mely az élet minden terü-
letén, a munkavégzésben, a tanulásban és a mindennapi életvitelükben
egyaránt a segítségükre lesz.

„Informatika a Látássérültekért” Alapítvány
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HARMADIK SZEM
Az utóbbi kategóriába tartozik a kilenc éve alapított, izraeli OrCam egyik

kütyüje is, a bármilyen szemüvegre felhelyezhető OrCam MyEye2, ami kife-
jezetten azzal a céllal készült, hogy a vakok és gyengénlátók életét tegye
egyszerűbbé, kényelmesebbé és önállóbbá.

Az OrCam MyEye2 egy egészen apró, mindössze 22 grammos, és 5 centi
hosszú szerkezet, aminek a mágneses tartóját lényegében minden szemü-
veg szárára fel lehet rögzíteni, a végén pedig egy kamera kapott helyet, két
LED fényforrás kíséretében, hogy a tulajdonosa sötétben is hasznát vegye.

A szenzor lényegében egy extra szem, ami a viselője helyett lát, a kis kütyü
pedig egy beépített, de diszkrét, HD-minőséget biztosító hangszórón keresz-
tül kommunikálja a vizuális információkat. Persze nem arra kell gondolni,
hogy a kamera mindent szöveges formában közvetít, amit lát, itt sajnos még
nem tart a technológia, de a fejlesztők olyan funkciókkal ruházták fel az esz-
közt, amik valóban hasznosak lehetnek a látássérültek számára.

A kütyün lévő szenzor nem aktív folyamatosan, a használatához meg kell
érinteni a MyEye2 oldalát, majd ujjal rámutatni arra a tárgyra, amiről infor-
mációt szeretnénk kapni. A „varázslat” ekkor következik, ugyanis egy moni-
tort, könyvet, telefonképernyőt vagy akár egy termék dobozát kijelölve a
szerkezet készít egy fotót, az eszközön futó szoftver elemzi a képet, majd
hangosan felolvassa az ott látható szöveget - legyen az nyomtatott vagy
éppen digitális.

A MyEye2 ráadásul nem csupán azt ismeri fel, hogy betűk sokasága van
előtte, de képes kezelni az elkülönülő részeket is. Egy borítékról szépen
tagoltan olvassa fel a feladót és a címet, és a borosüveg esetében is érthe-
tően követi egymást az ital neve, az évjárat, és a fajta, ahogy a címkén sze-
repel, és egy étlappal tesztelve is előbb a fogás neve hangzik el, majd egy-
mástól jól elkülönülve az összetevők.

És ez még nem minden, hiszen a kamera képes felismerni, hogy hány
ember áll előttünk, ezen felül azonosít különböző termékeket, vonalkódokat,
bankjegyeket és színeket is. Az OrCam MyEye2 jelentős belső adatbázissal
rendelkezik, ami akár tovább is bővíthető. Az érintésérzékeny felület kicsit
hosszabb nyomva tartásával eltárolhatjuk az ismerősök, rokonok arcát, így a
kütyü később felismeri őket, és már azt is meg tudja mondani, ki áll előttünk,
ráadásul ugyanez a folyamat elvégezhető tárgyakkal is.

Bármilyen szemüvegre felpattintható a mágneses pántjának köszönhető-
en. Utóbbi például jól jöhet, ha valaki segítség nélkül szeretné megtalálni a
kedvenc termékeit a boltban: egy doboz müzlit, konzervet vagy éppen tejet.
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A csomagolásról készített képet el kell tárolni a készülék memóriájában, ami
így később bármikor felismeri azt. A kamera aktiválása után csak rá kell
mutatni egy dobozra az üzletben, és az OrCam MyEye2 jelzi, hogy a megfe-
lelő áru került-e a kezünkbe.

BIZTONSÁGBAN
A kamerákkal szerelt eszközökkel kapcsolatban az embereknek - joggal -

lehetnek ellenérzései, ugyanakkor az OrCam fejlesztése ilyen szempontból
abszolút megbízható, két okból is. Egyrészt a MyEye2 alapból semmilyen
módon nem kapcsolódik az internetre vagy bármilyen hálózatra, még okos-
telefonos alkalmazás sem tartozik hozzá, így külső forrásból nem lehet hoz-
záférni a kamera által közvetített képhez és a kütyün tárolt információkhoz
sem. Utóbbit ráadásul az is gátolja, hogy a készülék hiába készít fényképe-
ket a szövegek, tárgyak és emberek felismeréséhez, azokat alapból nem
tárolja, az elemzést és információszolgáltatást követően automatikusan törli
őket. A memóriában csak a fejlesztők által feltöltött adatbázisok (például
vonalkódok) kapnak helyet, illetve azok a plusz információk, amiket a fel-
használó direkt elmentett - a korábban már említett automatikus tárgy- és
személyfelismeréshez, de ezekhez az adatokhoz szintén nem lehet könnye-
dén hozzáférni.

Tölteni ugyanakkor szükséges az eszközt, és ha ezt internetre kapcsolt
számítógépen keresztül végezzük el, akkor természetesen a kütyün találha-
tó szoftver és az adatbázis is frissíthető, így a MyEye2 folyamatos hálózati
hozzáférés nélkül is mindig naprakész rendszerrel működhet.

MAGYARUL IS TUD
A MyEye2 használata nem igényel különösebb szaktudást vagy informati-

kai ismeretet, csupán azt kell megtanulni, hogyan lehet egyetlen érintéssel
aktiválni a szemüveg oldalára erősített eszköz kameráját, továbbá a keze-
léshez és a menük eléréséhez szükséges gesztusokat kell elsajátítani. A
kiválasztott tárgyak és szövegek felismertetéséhez szükséges mozdulatot
ugyan kicsit szokni és gyakorolni kell, de ha ezzel megvagyunk, akkor nincs
több dolgunk, ugyanis a többi feladatot az eszköz magától végzi el.

Használat közben: csak rá kell mutatni a beolvasandó felületre, a kamera
követi az ujjunkat. Az pedig külön jó hír, hogy a kifejezetten praktikus kütyü
beszerezhető hazánkban is, ráadásul tud magyarul: képes az anyanyelvün-
kön kommunikálni a felhasználókkal, és nem okoz gondot neki a magyar szö-
vegek értelmezése sem.

Ha tehát egy magyar lapot, weboldalt, üzenetet vagy könyvet akarunk
beolvastatni a készülékkel, akkor ez sem fog gondot okozni neki, így az
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eszköz azoknak is nagy segítség lehet, akik nem beszélnek idegen
nyelveket.

Az OrCan MyEye2 egyetlen hátránya, hogy irgalmatlanul sokba kerül: a
hazai forgalmazásért felelős Pharmanox Kft. kérdésünkre elárulta, hogy a
4500 eurós eszköz hazánkban 1,6 millió forint környékén kerül forgalomba,
ami azt jelenti, hogy egyelőre csak egy meglehetősen szűk réteg tudja
kihasználni az egészen impresszív technológiában rejlő lehetőségeket.

Birkás Péter
https://24.hu/tech/2019/01/17/orcam-myeye2-vakok-gyengenlatok-szemu-

veg-ces-2019/

Náluk jártunk
Turisták mikulása

100 főre volt berendezve az MVGYOSZ budapesti székházának Hermina
terme. Az asztalokon elhelyezett fenyőágak és pislákoló mécsesek ünnepi
hangulatot kölcsönöztek. A turistatársak vidám szórakoztatását biztosította a
4 részből álló program: a kultúrműsor, az ajándékot osztó Mikulás, a meg-
vendégelés és a tombola. A műsor a Turistainduló közös eléneklésével vette
kezdetét, majd Hirth Ignác szakosztályvezető köszöntötte a vendégeket.

A tél szépsége című vers előadásával Németh Tamásné Berta Edina téli
hangulatba varázsolt minket. Műsorunk hívószava Borsodi Zsuzsa szavala-
tából derült ki: „Mikulás napja”. Németh Tamás zongoraművész prózában is
tehetségesnek bizonyult, Molnár Gyula: Télapó című versének hangulatos
tolmácsolásával. Kedves régi mikulás-dalok is felcsendültek Ferenczi Edit
előadásában, Balázs Levente zongorakíséretével.

A műsorvezető – és a műsort 14 éve rendező – Balázs Éva visszatekintett
a 100 év előtti karácsonyra. Szomorúbb volt a mainál a világháború sújtotta
Európában. A magyarok számára egyenesen tragikus helyzet állt elő. A
szomszédos országok kezdték megszállni a színmagyar területeket antant
támogatással. 1918. december 24-én, pont karácsonykor vonultak be Erdély
szívébe, Kolozsvárra a megszálló román csapatok. A kétségbeesés szólal
meg Mihályi László: Erdélyi karácsony című versében: „nekünk könnyes,
fekete a karácsony, /kifosztottak vagyunk, árvák, szegények,”. A vers felolva-
sása után Németh Tamás a zongorához ült, és közös énekként felhangzott a
székely himnusz „ki tudja merre, merre visz a végzet…”.
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Borsodi Zsuzsa egy másik erdélyi költő, Farcádi Sándor versét szavalta el
szépen, melyben a betlehemi csillag reményt ad a magyaroknak. Ferenczi
Edit és Balázs Éva előadásában Dsida Jenő: Békesség velük című szép ver-
séből a karácsonyi ünnephez méltó megbocsájtás hangja tűnt ki: „…minden
szavam szép, karácsonyi áldás” „az embereknek szelíd megbocsájtás.” „és
kegyelmedből drága kicsi Jézus: /békesség velem, békesség velük.” E vers-
hez a csendes éj magasztos szövegét Németh Tamás kísérte zongorán. A
meghitt hangulathoz illett Ravasz László: pacsirták karácsonya című írása
Berta Edina mélyen átélt előadásában. Utolsó számként vidám karácsonyi
dalt énekelt Ferenczi Edit. Többször felhangzott „Boldog Karácsonyt, Boldog
Karácsonyt”. A vidámmá váló hangulatot Balázs Levente zongora kísérete
színesítette. A szereplők elköszöntek. A taps nekik szólt, majd a szájharmo-
nikázva bejövő Mikulásnak.

Ilyen csoda Mikulása csak a turistáknak van. Mindenkihez volt néhány ked-
ves szava, amint átadta a csomagot. Az idén gazdagabb volt a mikulás, vagy
a tagok viselkedtek jól, mert az édesség mellett bögre is volt a csomagban.
Zsuzsi szarvas készségesen segített az osztásban. Mindenki vidám volt,
jókedvűen fogyasztotta az asztalokhoz hozott szendvicseket, üdítőitalokat.
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Az izgalom fokozódott
a tombolasorsolás alatt.
Hirth Ignác viccesen
kommentálta a kihúzott
tárgyakat, hogy mire is
jók azok. Voltak szeren-
csések, mint Karcsika,
aki alig ült le, máris egy
másik számát is kihúzták
és szedhette megint a
lábait. A közös szórako-
zás mellett kedves vagy
meghitt egyéni beszélge-
tések is történtek. Andics
Rózsika mindenkinek
sütött egy mézes sütit és
évtizedek óta mikuláskor
megajándékozza vele
társait.

A Turista Szakosztály
összejövetele első volt a
Hermina Egyesület évzá-
ró, Karácsonyt ünneplő
rendezvényei közt. Köszönet illeti a szakosztály segítő tagjait és a Hermina
Egyesület elnökségét. Azt hiszem, méltó nyitásnak bizonyult rendezvényünk,
megalapozva az ünnepre való ráhangolódást.

Balázs Éva

Ismét lehet jelentkezni aláírás oktatásra

Folytatódik az aláírás tanfolyam. Vakok esetében természetes, hogy
nehézséget okoz, ha egy golyóstollal alá kell írniuk nevüket egy dokumentu-
mon. Van, aki nem is képes rá. Pedig az élet számos területén szükség van
erre. E fontos készség javítására, kifejlesztésére kínál segítséget aláírás tan-
folyamain az MVGYOSZ a Fény Alapítvánnyal összefogva.

Meghívók, közlemények, hirdetések
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Telefotel

A Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesülete
2019. február 1-től új szolgáltatást indít, melynek célja, hogy a látássérült és
olvasási nehézséggel élő emberek egyszerűbben és igényeiknek megfelelő-
en hozzáférhessenek a számukra fontos és érdekes információk megszer-
zéséhez.

Adott egy zöldszám, amit ingyenesen lehet felhívni, és egy telefonos infor-
mációs rendszeren meg lehet hallgatni azokat az információkat, amikhez
nincs lehetőség hozzáférni. Ez lehet a szupermarketek kínálta akciós árak
listája, televízió csatornák műsorai, magazinok érdekes írásai, országos kul-
turális programok listája, menetrendek, de nyitottak vagyunk és várjuk a
további javaslatokat.

A zöldszám hazánk bármely területéről elérhető, ingyenesen hívható tele-
fonszám. A beérkező témajavaslatokat munkatársaink összegyűjtik, majd
önkéntesek felolvassák az egyesület mobil hangstúdiójában, ami ezt követő-
en rákerül a telefonrendszerre, s így a zöldszám felhívását követően meg-
hallgathatóvá válik.

Ötleteiket és témajavaslataikat az alábbi elérhetőségeken fogadjuk: e-mail:
elnok@vakegy.hu és tel:+36( 42)407-486, mobil: +36(30)373-1380.

Nemes-Nagy Tünde 

Ha ön, vagy ismerőse aláírni soha nem tanult született vak, aliglátó, vagy
gyengénlátó, vagy az aláírást már ismerő, de ritkán használó veleszületetten
vak, aliglátó, vagy gyengénlátó, látását gyermekként, vagy felnőtt korban
elvesztett sorstárs, akinek aláírása javításra szorul, jöjjön el a tanfolyamra és
váljon profi aláíróvá!

A foglalkozásokat tapasztalt gyógypedagógus tartja, a részvétel ingyenes.
Időtartamuk esetenként 60 perc, hetente egy-két alkalommal. Az aláírás
elsajátításához elegendő óraszám nem meghatározható, hiszen annak kész-
ségszintű használata és alkalmazása a tanuló képességeitől, ismereteitől,
látásmaradványától függ.

Az órák az MVGYOSZ székházában (1146 Budapest, Hermina út 47.) lesz-
nek, időpontjukról mindenkivel külön egyeztetés történik.

A tanfolyam részleteiről érdeklődni és jelentkezni Szőke Mártánál lehet e-
mail-ben a szederkenyimarta@hotmail.com címen, vagy telefonon a
+36(30)576-5400 számon.

Angyal Gábor szakmai vezető
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A VGYKE Szülő Példa Érték Program pályázata 
nyerjen egy új IPhone-t!

A Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi Regionális Egyesülete
pályázatot ír ki a Szülő Példa Érték programjának részeként, mely az FSZK
Szülő 2018 pályázat keretében valósul meg. Bárki pályázhat fogyatékosság-
ra és életkorra való tekintet nélkül.

Milyen formában várjuk a pályamunkákat és miről szól a pályázat: pályáz-
hatnak egy rövid írásos, képi vagy videós anyaggal, vagy képzőművészeti
alkotással. A lényeg, hogy be kell mutatnia az alkotásnak azt a helyzetet,
melyben szülőként sikerült kompetens és hiteles módon, eredményesen
képviselni érdekeiket az intézményrendszerrel való együttműködésük során.
Ha az ön szülője képviselte az ön érdekeit sikeresen, azt is írja meg nekünk!
Ha a környezetében tud ilyen igaz történetet, azt is várjuk! (Utóbbit termé-
szetesen az érintettek engedélyével vagy anonimizált formában.)

Ezek a történetek nagyon változatosak lehetnek. Sikeres a gyermek vala-
miben, és ez a szülőnek is köszönhető? Kijártak egy ellátást, műtétet, orvo-
si kezelést, segítséget? A látássérült anyukának e-mailben küldi az ovi az
aktuális programokat? A látássérült gyermek igényeit figyelembe veszi az
integráló iskola? Írja meg, mutassa meg, mondja el nekünk a sikeres érde-
kérvényesítés igaz történetét!

A pályaművek beérkezési határideje: 2019. március 10.
Egy személy legfeljebb három pályaművel pályázhat.

Versenyfelhívás 
Szívből jövő hangok 2019, Krakkó

2019. november 14-16. között rendezik meg a Lengyelországi Lions Klub
negyedik, „Szívből jövő hangok” című, vak és gyengénlátó énekesek szá-
mára kiírt énekversenyét. (4th Lions World Song Festival for the Blind
„Sounds from the Heart”)

A 2013 óta kétévente megrendezett versenyeken 4 földrész 20 országából
68 énekes vett részt, köztük Jánoky Márió is, aki 2013-ban a Malepolskai
Vajdaság Kormányzójának különdíjában részesült.

Az MVGYOSZ-hez megérkezett a Negyedik énekverseny meghirdetéséről
szóló felhívás. A részvételi feltételek részletekbe menően a következő hon-
lapra kattintva érhetők el (angol nyelven):

http://lionsfestival.jordan.pl/en/rules-of-competition
Ollé Attila nemzetközi referens
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„Fények vakondja” 8. pályázati kiírás

Pályázat neve: „Fények vakondja” 8. 
Pályázat kiírója: JNSZMVAKOK (Vakok és Gyengénlátók Jász-Nagykun-

Szolnok Megyei Egyesülete)
Pályázat célja: Országos irodalmi verseny amatőr írók részére.
Az egyesület elnökségének 1/2019. (I.24.) határozata alapján kiírja a

„Fények vakondja” 8. országos irodalmi pályázatot.
Témája: Tükör. Tükör a szobában, fürdőszobában, táskában, ám lehet

tükör barátunk, gyermekünk, rokonunk szemében, lelkében, tarthatunk tükröt
önmagunknak önismeret céljából, fizikai és lelki tükröt egyaránt. Várjuk ama-
tőr írók magyar nyelvű, iróniával, humorral fűszerezett, „Tükör” témában, de
semmiképp sem tükörírásban alkotott műveit!

A pályaműveket az egyesület vezetéséből és meghívott szakemberekből
álló zsűri díjazza.

A beküldők között értékes nyereményeket osztunk ki, gazdára találnak látás-
sérültek által is használható játékok, első díj pedig egy új iPhone készülék.

A pályaműveket az alábbi címre várjuk elektronikusan: ugyfel@vgyke.com
- a tárgy mezőben ez szerepeljen: „Szülő Példa Érték pályázat”

Pályázatát levélben vagy postai küldeményként is eljuttathatja hozzánk.
Postacímünk: 1380 Budapest, Pf.: 1075.

Pályázatát személyesen is átvesszük ügyfélszolgálatunkon, nyitva tartási
időben: cím: 1146 Budapest, Hermina út 57. Nyitva tartás: hétfőn, kedden,
valamint csütörtökön 8-16 óráig, szerdán 8-17 óráig, pénteken 8-15 óráig.

Kérjük, hogy a kapcsolatfelvétel céljából nevét és elérhetőségeit (telefon,
e-mail cím) mindenképpen tüntesse fel az alkotás mellett!

A beérkezett pályaművek és a nyertes pályaművek kiállításra kerülnek.
Megjegyzés: a pályázó tudomásul veszi, hogy a VGYKE kizárólagos tulaj-

donába kerülnek a pályázatra beküldött alkotások a pályázat benyújtásával.
A pályázó a pályázat benyújtásával hozzájárul nevének, mint az adott pályá-
zat alkotójának, és a pályaműve VGYKE általi korlátlan felhasználásához és
korlátlan nyilvános közzétételéhez a VGYKE elektronikus felületein, valamint
a VGYKE által szervezett kiállításon/eseményeken. A személyhez fűződő és
egyéb (pl. szerzői) jogok a pályázati anyag elkészítésével, majdani felhasz-
nálásával és nyilvános közzétételével történő esetleges megsértéséért való
felelősség a beküldött pályaművek tekintetében a pályázót terhelik minden
esetben. Leány Ferenc
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A Mozdulj! Közhasznú Egyesület Országos Versíró
Pályázatot hirdet

Mottónk: „A költészet az, amikor egy érzelem megtalálta a gondolatot, és a
gondolat megtalálta rá a szavakat.” (Robert Frost)

A pályázat fővédnöke: Ézsiás László, költő, előadóművész
A zsűri elnöke: Jónás Tamás, Herder-ösztöndíjas költő
A zsűri tagjai:
- Garamvölgyi Anikó, a MÚOSZ Fogyatékossággal Élők a Médiában

Szakosztály Elnöke

A pályázat beadása: 2019. január 29-től 2019. március 10-ig folyamatosan.
Pályázat címe: „Fények vakondja” 8.
A pályázat benyújtásának módja: Csak elektronikusan a fenyekvakondja

@gmail.com címre. A pályaműveket bármilyen szöveges dokumentum for-
májában várjuk, kérjük, a képeket, képformátumot mellőzzék! A művek terje-
delme ne legyen több 3 oldalnál Times New Roman betűtípussal, 12-es betű-
mérettel. Kizárólag prózában várunk pályaműveket.

Pályázók köre: Bárki (Pályázatokat csak magyar nyelven fogadunk el). Egy
személy több alkotással is pályázhat.

Díjazás: az első három helyezett értékes jutalomban részesül.
A pályázók műveit szakmai zsűri bírálja el. A zsűritagok elé a pályamunkák

csak jeligével ellátva kerülnek, a jeligéhez tartozó személy kilétét a zsűri is a
bírálat végén ismerheti meg. Ehhez kérünk minden pályázót, válasszon
magának egy jeligét és egy „biztonsági” pótjeligét is. (Aki több művel pályá-
zik, minden műhöz külön jeligét adjon meg!) Ezzel a jeligés rendszerrel is
szeretnénk biztosítani a verseny tisztaságát.

A verseny végeredményének kihirdetésére 2019. április 10-én Szolnokon
kerül sor, egyesületünk a Költészet Napja és a pályázat eredményhirdetése
alkalmából szervezett rendezvényén. A nyertes pályamű a rendezvényen 
felolvasásra kerül.

A beérkezett alkotásokat Egyesületünk honlapján http://www.jnszmvakok.hu,
illetve facebook oldalán is közöljük.

A pályázatokat adatlappal együtt várjuk. Az adatlapokat eredeti formátum-
ban (*.doc kérjük beküldeni, aláíráshoz való kinyomtatásra, majd a kinyom-
tatott és aláírt adatlap képként való beszkennelésére nincs szükség. Az adat-
lapot az egyesületnél lehet beszerezni.

Lukács Ágota
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Irodalmi pályázat
A Bihar- és Szilágy Megyei Vakok Szövetsége 2019-ben is meghirdeti „A

Próféta Léptei” című irodalmi pályázatát. Erre a ma már nemzetközivé vált
irodalmi vetélkedőre, (amelyre csak látássérült szerzők műveit fogadjuk el),
várjuk magyar nyelvű alkotók műveit is, mégpedig három kategóriában:
próza, vers, epigramma. A prózában egy, a versben öt, míg az epigrammá-
ban tíz alkotást kell beküldeni. A mindhárom kategóriában beküldött művek-
ből a zsűri által legnagyobb pontszámot elért alkotást díjazzuk, és a díjak
átadására meghívjuk a nyertes szerzőt is. A kétnapos itt tartózkodás minden
költségét szövetségünk finanszírozza.

- Hajnal János színész
- Harza Márk ifjú előadóművész, meseíró
- Kiss Péter Balázs színművész
A pályázat nyílt, életkortól, lakhelytől, foglalkozástól, egészségi állapottól

függetlenül részt vehet rajta minden amatőr alkotó, legyen az ép vagy fogya-
tékossággal élő egyaránt.

A pályázat célja: Minél több amatőr pályázó tapasztalhassa meg az alko-
tás örömét és a legjobb alkotások lehetőséget kapjanak a bemutatkozásra
Budapesten.

A versíró pályázatot három kategóriába soroljuk és díjazzuk:
13 éves korig
14-17 éves korig
felnőtt kategória:18 év felettiek.
A pályázat témája:
- 17 éves korig: Tavasz várás
-18 éves kortól: Az esély bennünk él
A pályázat részletei:
egy alkotó 1 verssel jelentkezhet
a pályamű terjedelme: maximum 2db A/4 oldal
formai követelmények: Times New Roman betűtípus, 11-es betűméret, 1,5-

es sorköz, 2,5 cm margó
A pályaművek benyújtása: a verseket e-mailben várjuk, a következő címre:

mozdulj@hotmail.hu, a pályázó nevét, életkorát, elérhetőségét (telefonszám)
fel kell tüntetni.

A pályázatokat e-mailben igazoljuk vissza.
A pályázat beküldési határideje: 2019. március 3.

Tálos Mónika és Tálos Marianna
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Fürdőtúra a Nosztalgiával

A VGYHE keretében működő Nosztalgia Klub 2019-ben is megrendezi
nyári fürdőtúráját. A fürdőtúra 2019 augusztus 9-15. között (6 éjszaka 7 nap)
félpanziós ellátással, svédasztalos reggelivel és vacsorával, 2 ágyas szo-
bákban Harkányban, a Thermál Hotelben kerül megrendezésre. A szálloda
kinti és benti termálvizes medencékkel rendelkezik.

Részvételi díj: 11300 Ft/fő/nap külön az idegenforgalmi adó, melynek
összegét még nem tudjuk pontosan. A 67800 Ft-ot három részletben lehet
kifizetni.

További kérdéseikkel forduljanak Bereczk Istvánné klubvezetőhöz a
+36(20)977-0356-os telefonszámon.

Utazás Budapest-Harkány menetrend szerinti autóbusszal vagy egyénileg.
Parkolási lehetőség van. A fürdő kb. 30-40 méterre van a szállodától.

Jelentkezési határidő: 2019. április 15.
Minden érdeklődőt szeretettel várnak és jó pihenést kívánnak a VGYHE

Nosztalgia Klubjának Vezetői

A művek beküldési határideje: 2019. április 15.
A műveket zárt borítékban várjuk, amelyen nem szerepelhetnek a pályázó

adatai. A művet szíveskedjenek egy mottóval ellátni. A mottó az alkotás mel-
let egy kisebb, ugyancsak zárt borítékban legyen a szerző pontos címével és
személyes adataival. Továbbra is szeretnénk megkönnyíteni az alkotások
beküldését, ezért az idei pályázatunkra elektronikus formábban is várjuk
műveiket. Ugyanúgy mint a postai küldeményeknél, az e-mailben mottóval
ellátott alkotások mellé is szíveskedjenek csatolt fájlként elküldeni a szerző
személyes adatait is: a szerző neve és elérhetőségei. Az elektronikus formá-
ban beküldött alkotásoknál is kérjük, tartsák szem előtt a következőket: pró-
zánál a maximális terjedelem 10 A4-es oldal, betűtípus: Times New Roman,
betűméret: 10, sorköz: 1.

Minden alkotást nagy szeretettel várunk, tudván, hogy az önök alkotásai
nagymértékben növelik pályázatunk hírnevét.

Címünk: Asociatia Nevăzătorilor Bihor-Sălaj
Oradea. Cod. 410 346 Str. bulevardul Dacia nr. 32Bl C. 56 Románia
E-mail cím: bhanvr@gmail.com
Amennyiben bárkinek kérdése merülne fel a fentiekkel kapcsolatban, elekt-

ronikus levélben keresheti Kovács Józsefet (Kopek-et). 
E-mail: kovacsjosif@gmail.com
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Nőnapi Operett és Kuplé 2019

A hatalmas sikert megélt Centenáriumi Év operett műsorainak köszönhe-
tően a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége ismételten
megrendezi a Nőnapi Operett és Kuplé című rendezvényét. A műsor folya-
mán megemlékezünk Siliga Miklósról, aki a tavalyi évben sok örömöt szer-
zett nekünk zenéjével.

A rendezvényen Kisnémedi Varga Pál és Barátai lépnek fel.
A rendezvényre a belépő díja: 400 Ft.
A rendezvényre a jegyeket elővételben az MVGYOSZ székházában

Puskás Anettől vehetik meg minden kedden 9:00-tól 18:00-ig, valamint min-
den szerdán 9:00-tól 15:00-ig. Különleges esetekben más időpont is megbe-
szélhető.

Megköszönjük, ha a jegyvételt előre jelzik a szervezes@mvgyosz.hu mail
címen.

A rendezvény időpontja: 2019. március 9. (szombat) 15:00.
A rendezvény helyszíne: A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos

Szövetsége Székháza, Hermina terem (1146 Budapest, Hermina út 47.)
Várjuk jelentkezéseiket 2018. március 6-ig.
Várunk szeretettel és meglepetésekkel minden kedves érdeklődőt!

Puskás Anett szervező

A Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató
Alapítvány közleménye

Sajnálattal tájékoztatjuk a tisztelt érdeklődőket, hogy alapítványunk a kura-
tórium döntése szerint - az alapítvány megalapítása óta első esetben - tekin-
tettel a kialakult gazdasági körülményekre 2019. év februárjában nem hirde-
ti meg szokásos éves pályázatát. Az alapítvány törzstőkéjének befektetése
az utóbbi évben történt pénzpiaci változások miatt az eddig bevált módon
már nem lehetséges, ezért szükségessé vált új befektetési gyakorlatot beve-
zetni az alapítvány további működtetéséhez.

Az alapítvány önkéntes munkatársaival folyamatosan dolgozunk a problé-
mák megoldásán, és remélhetőleg hamarosan – talán még a 2019-es évben
– pályázatot tudunk kiírni és az eddig megszokott módon támogatást tudunk
nyújtani az arra rászorultaknak.

Megértésüket köszönjük!
Az alapítvány kuratóriuma
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