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Nemzetközi hírek

Összefoglaló az Európai Vakvezető-kutyás Szövetség
Konferenciájáról

2019. március 27-29. Tallinn, Észtország

A konferencián egyrészt előadásokat hallottunk a legkülönbözőbb témák-
ban, másrészt kisebb munkacsoportokban országos tapasztalatokat osztot-
tunk meg, ötleteltünk, stratégiákról értekeztünk. A kávészünetekben és a
közös étkezések során ismerkedésre, kapcsolatépítésre nyílt lehetőség. A
konferencia záróvacsoráját logisztikai okokból csütörtökön, március 28-án
tartották, ahol egy cselló kvartett előadását hallgattuk meg, ezenkívül jóté-
konysági árverés zajlott a tagok által felajánlott tételekre.

A konferencián hozzávetőleg 60 fő jelent meg, akiknek  kb. 2/3-a volt látás-
sérült, ezért mind a konferencia látó résztvevői, mind a helyszínt biztosító
Tallink Hotel alkalmazottai önkéntes segítőként működtek közre a konferen-
cia zökkenőmentes lebonyolításában.

Az előadások témái nagyon széles kört öleltek fel, a diszkriminációs kér-
désektől a segítőkutya-képzés szabványosításán át a látássérültek életét
segítő technológiai újdonságokig. Szóba kerültek jogi kérdések, állatvédelmi
felvetések, egyes országokban követett foglalkoztatási és akadálymentesíté-
si stratégiák. 

Az észt elnök, Kersti Kaljulaid meghívására a konferencia résztvevői közül
egy négytagú bizottság meghallgatást nyert az elnöki rezidencián, majd
David Adams, a Szövetség elnöke részt vett az európai nagykövetek köré-
ben rendezett ebéden is. Az európai látássérültek problémái ezáltal igen
magas fórumon találtak meghallgatásra.

Németh Ágnes vakvezető kutya kiképző

Az Unitas tagjai látogattak el a székházba

2019. április 2-án, kedden külföldiek látogatták meg az MVGYOSZ szék-
házát. Az Unitas Olasz Nyelvű Svájci Vakok és Gyengénlátók Egyesületének
49 kirándulóját láttuk vendégül. A csoport Teneróból, Svájc olasz régiójából
érkezett. Egy ötnapos utazáson vesznek részt Magyarországon, ennek kere-
tében szerették volna a budapesti tartózkodásukat arra használni, hogy
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minél többet megtudjanak a magyarországi vakok és gyengénlátók helyze-
téről, így felvették a kapcsolatot a szövetséggel.

Munkatársaink igyekeztek minél részletesebben bemutatni az MVGYOSZ-t,
illetve az általunk nyújtott szolgáltatásokat. A vendégek megtekintették az
épületet, köztük a Sipeki-teremben kiállított eszközöket, amelyeket az elmúlt
100 évben hoztak létre a látássérült emberek életének könnyebbé tételére.
Arra kérték az MVGYOSZ-t, hogy adjuk meg a Sipeki-teremben lerakott
„okos taktilis jelzések” olasz gyártójának elérhetőségeit. Különösen érdek-
lődtek a TÁVSZEM projekt iránt, nagyon tetszett nekik az ötlet. Rákérdeztek
a látássérültek magyarországi foglalkoztatási lehetőségeire és az elérhető
állami támogatásokra, majd ők is hasonló tapasztalatokról számoltak be.

Ezután egy spontán koncertet hallhattunk az egyik tagjuktól, aki beleütkö-
zött a szövetség pianínójába, és megörülve neki játszott rajta egy darabot. A
véletlennek köszönhető performanszról videó is készült.

A svájci egyesület egyébként összesen 760 tagot számlál az olasz határ-
hoz közeli régióban, illetve 3000 tagot országszerte. 70 állandó munkatárs-
sal és 400 önkéntessel segíti a svájci látássérültek életét. Többek között idő-
sek otthonát üzemeltetnek napközbeni ellátással, kulturális és szabadidős
programokat szerveznek a szükséges infrastruktúra biztosításával együtt,
ifjúsági tagozatot működtetnek, kéthavonta megjelenő folyóiratot adnak ki,
negyedévente CD-s kiadványt jelentetnek meg, illetve támogatják a látássé-
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rült emberek sporttevékenységét, szerveznek tandemezést, kirándulásokat,
síeléseket.

Hazautazásuk után a szövetség szeretne kapcsolatban maradni velük, a
későbbiekben részletesebb bemutatkozást ígértek.

Ádám Judit

WBU sajtóközlemény a Könyv és 
a szerzői jogok világnapja alkalmából – 2019.04.23.

Az UNESCO 1995-ben április 23-át - katalán javaslatra - a Könyv világ-
napjává nyilvánította,  azzal a kiegészítéssel, hogy a nap a Szerzői jogok
napja is legyen. A világnap célja az, hogy minél többen fedezzék fel az olva-
sás szépségét és olvassanak minél több könyvet.

A Vakok Világszövetsége (WBU) a világnap alkalmából sajtóközleményt
adott ki, melyben felhívják a kormányok és a nemzetközi szervezetek figyel-
mét az olvasási anyagok látássérültek számára akadálymentesen hozzáfér-
hető formátumokban való elérhetőségének fontosságára, sürgetve az ezt
megkönnyíteni célzó Marrakeshi szerződés minél szélesebb körű ratifikáció-
ját és megvalósítását. 

(A teljes sajtóközlemény az MVGYOSZ honlapján a nemzetközi hírek alatt
olvasható.)

Ollé Attila nemzetközi referens

WBU sajtóközlemény a Munkahelyi biztonság 
és egészségvédelem világnapja alkalmából – 2019.04.25.

A Vakok Világszövetsége (WBU) a világnap alkalmából sajtóközleményt
adott ki, melyben egyrészt köszönetet mond az ILO-nak a fogyatékossággal
élők munkavállalási lehetőségeik és munkakörülményeik érdekében végzett
tevékenységéért, másrészt felhívja a kormányok figyelmét arra, hogy tegye-
nek eleget a nemzetközi egyezményekben, mint pl. a Fogyatékossággal Élők
Jogairól Szóló ENSZ Egyezményben és a 159-es számú ILO
Egyezményben vállalt kötelezettségeiknek, és biztosítsák a fogyatékosság-
gal élő személyek, köztük a vak és gyengénlátó emberek másokkal azonos
alapon történő munkavállalását.

(A teljes sajtóközlemény az MVGYOSZ honlapján a nemzetközi hírek alatt
olvasható.)

Ollé Attila nemzetközi referens
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WBU sajtóközlemény a Vakvezető kutyák világnapja
alkalmából – 2019.04.27.

Az 1994 óta minden év április 27-én megtartott Vakvezető kutyák világ-
napjának célja az, hogy felhívja a figyelmet a vakvezető kutyák látássérültek
mindennapi életében betöltött fontos szerepére, a vak és gyengénlátó sze-
mélyek helyzetére, a kutyák kiképzőire és az őket támogató emberek fon-
tosságára.

A Vakok Világszövetsége (WBU) a világnap alkalmából kiadott 2019. ápri-
lis 24-i sajtóközleményében kiemeli a vakvezető kutyák fontosságát, ugyan-
akkor aggodalmát fejezi ki a világszerte szórványosan előforduló olyan ese-
tek miatt, amikor megtagadják a vakvezető kutyával közlekedőktől a mások
számára rendelkezésre álló, nyilvános helyek, létesítmények vagy szolgálta-
tások igénybevételét.

A WBU arra hívja fel a kormányok figyelmét, hogy nemzetközi egyezmé-
nyekben vállalt kötelezetségeiknek megfelelően  (pl. Fogyatékossággal Élők
Nemzetközi Egyezménye, ENSZ Fenntartható Fejlődési Célok)  biztosítsák
mindazokat a feltételeket, és olyan törvényi szabályozást alakítsanak ki,
amelyek révén a vakvezető kutyával közlekedők egyenlő eséllyel, másokkal
azonos alapon használhatják a nyilvánosság számára elérhető közterülete-
ket és szolgáltatásokat.

(A teljes sajtóközlemény az MVGYOSZ honlapján a nemzetközi hírek alatt
olvasható.)

Ollé Attila nemzetközi referens

Nyelvünk csodái, irodalmunk szépségei

A hangomat adom – beszélgetés Korek Máriával

Beszélgetéssorozatunk olyan önkéntes felolvasókkal készül, akik a Bodor
Tibor Kulturális Egyesületben dolgoznak, s örvendeztetnek meg bennünket
újabb és újabb Hangoskönyvekkel. Fogadják az interjúkat olyan szeretettel,
amilyen örömmel felolvasóink nyilatkoznak!

- Kérem, meséljen egy kicsit magáról, mindennapjairól, élete fontosabb
eseményeiről.

- Szegeden születtem, édesanyám egyedül nevelt fel engem és nővérem.
Minden segítséget megkaptunk tőle. Bátorított és hagyott álmodni bennün-
ket, és mindig büszkén beszélt rólunk. Báboztam, irodalmi szakkörre jártam,


