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Tuti tippek, rövid hírek

Keressen gyorsan a hangoskönyvek között

Már megszokhatták a kedves olvasók, hogy rendszeresen tájékoztatást
adunk az MVGYOSZ online hangoskönyvtára körüli eseményekről. Van, ami-
kor arról számolunk be, hogy hány olvasója van a Bodor Tibor
Hangoskönyvtár online változatának, és van, amikor a feltöltött könyvek szá-
máról adunk tájékoztatást. A háttérben folyamatosan dolgozunk azon, hogy
önök egyre kényelmesebben tudják használni az alkalmazást. 

Most viszont nemcsak azoknak van örömhírünk, akik online hallgatják a
könyveket, hanem minden személyesen vagy postai úton kölcsönző olvasó-
nak is jó hírrel szolgálunk. A több mint 500 fő önkéntes felolvasónak köszön-
hetően hétről hétre bővül a könyvtár állománya. Így a katalógus is folyama-
tosan gyarapszik. Egyre több könyv kerül be a táblázatba, és emiatt nehe-
zedik a használhatósága. 

Arra gondoltunk, hogy megkönnyítjük a művek közötti barangolást. Az
MVGYOSZ honlapján a főoldalon érhető el a Bodor Tibor Hangoskönyvtár
leírása, melyet ha megnyitnak, akkor egy keresővel találják szembe magu-
kat. Már nem az xls táblázatot kell letölteni, ha választani szeretnének a
közel 4000 hangoskönyv és 300 rádiójáték közül, hanem gyorsan, kényel-
mesen egy kereső segítségével rákereshetnek a kívánt műre. A szerző, a mű
címe, vagy felolvasó szerint lehet keresést indítani. Így gyorsan és könnyen
hozzájuthatnak például ahhoz az információhoz is, hogy az önök által kedvelt
felolvasó milyen könyveket olvasott fel. 

A kereső azonnal megmutatja, hogy az elolvasni tervezett könyv szere-
pel-e az állományban, továbbá megtudhatják a felolvasó személyét, a
könyv műfaját és a leltári számot is. Arról is tájékoztatást kapnak, hogy a
felolvasott könyv milyen formában található meg a hangoskönyvtárban.
Háromféle változatban érhető el a felolvasott mű: CD, online vagy CD és
online változat. 

Érdemes rendszeresen rákeresni a kívánt könyvre, mert hétről hétre válto-
zik a könyvek elérhetősége, mivel a munkatársak folyamatosan írják ki CD-
re az új könyveket, illetve az online könyvtárba is folyamatosan kerülnek be
a régi és az új művek egyaránt. Így elképzelhető, hogy ami még az egyik
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héten csak CD-n érhető el, az már a következő héten, de akár már a más-
napi keresés során hozzáférhető online változatban is.

Bízunk benne, hogy a kereső fejlesztésével megkönnyítettük a könyvek
közötti eligazodást, és reméljük, hogy ezáltal a könyv kiválasztásában is
segítségükre lehettünk.

Az MVGYOSZ hangoskönyvtára alkalmazással kapcsolatos észrevételei-
ket az mvgyosz.hu oldalon lévő üzenetküldő űrlapon keresztül várjuk, han-
goskönyv alkalmazás tárgy megjelöléssel.

Jó olvasást kívánunk!
dr. Nagyné Berke Mónika MVGYOSZ munkatárs

Rádiójátékok az online hangoskönyvtárban

Szimat Szörény, a szuper eb, Óz, a nagy varázsló, A skarlátbetű,
Parasztok. A művek felsorolását folytathatnánk a végtelenségig. Biztosan
mindenkinek van kedvenc mesejátéka, rádiójátéka, vagy szívesen emlékszik
vissza egy kiváló színházi előadásra. Az online hangoskönyvtárban folyama-
tosan elérhetővé tesszük a régi és leendő nagy kedvenc rádiójátékokat, szín-
házi közvetítéseket, mesejátékokat. Az elmúlt héten is újabb rádiójátékokkal
lett gazdagabb az MVGYOSZ Bodor Tibor online hangoskönyvtára. Jelenleg
100 féle rádiójáték érhető el az alkalmazásban, de a számuk hétről hétre
bővül. Az oldalon sok klasszikus művet is megtalálhatnak, mint például
Dickens Twist Olivérje, vagy Sakespeare Rómeó és Júliája. A magyar írók
művei is szép számmal megjelennek a könyvtárban, Schvajda György, Wass
Albert, Asperján György több rádióra alkalmazott írása is elérhető. A rádiójá-
tékok, színházi közvetítések mellett a mesejátékok is szerepelnek az alkal-
mazásban, hiszen többek között Bálint Ágnes, Lyman Frank Baum, Benedek
Elek meséi közül is válogathatnak a kedves olvasók. A kategóriában további
előadásokat is lehet hallgatni, megismerkedhetnek a Szent Korona történe-
tével, vagy Angyal István kihallgatásának körülményeivel. Hamarosan az
online hangoskönyvtár többi kategóriája is bővülni fog, több száz felolvasott
könyv vár arra, hogy befejeződjék a hangoskönyv alkalmazás feltöltési olda-
lának fejlesztése.

Köszönjük, hogy önt is az online hangoskönyvtár olvasói között tudhatjuk.

Nagyné Berke Mónika
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Segédeszközboltunk konyhai kínálatából

Vivienne, magyarul beszélő konyhai mérleg
Ár: 35.439 Ft.
Ez a nagy tudású, prémium minőségű termék nem hiányozhat egyetlen

háziasszony konyhájából sem.
Főbb funkciók:
- súlyok összeadása
- célérték megadása: lehetőségünk van egy adott értéket rögzíteni és a

készülék magas, ill. mély hanggal jelzi, hogy éppen közeledünk vagy távolo-
dunk a megadott értékhez képest

- tojásóra (időzítő)
- folyadék mennyiségének meghatározása
- darabmérés: megtudhatjuk, hogy hány darab cukorka van egy zacskóban
- idő és dátum bemondása
- maximum terhelhetőség: 5 kg
- a kijelzőn nagy számokkal jelennek meg a mért értékek
- a megfelelő gombok megnyomásával lehetőségünk van a hangerő növe-

lésére és csökkentésére.
A termék 4 darab AAA-s elemmel működik. Az ár az elemeket tartalmazza.

A mérleg hálózatról is működtethető, de a csomag nem tartalmazza az adap-
tert.

Heidi magyarul beszélő konyhai mérleg
Ár: 27.824 Ft.
Ez a prémium minőségű termék nem hiányozhat egyetlen háziasszony

konyhájából sem. A mérleggel szilárd és folyékony halmazállapotú hozzáva-
lókat egyaránt mérhetünk.

Főbb funkciók:
- súlyok összeadása
- célérték megadása: lehetőségünk van egy adott értéket rögzíteni és a

készülék magas, ill. mély hanggal jelzi, hogy éppen közeledünk vagy távolo-
dunk a megadott értékhez képest

- mértékegységek közti váltás (gramm és dekagramm)
- maximum terhelhetőség: 5 kg
- a kijelzőn nagy számokkal jelennek meg a mért értékek
- a megfelelő gombok megnyomásával lehetőségünk van a hangerő növe-

lésére és csökkentésére.



VAKOK VILÁGA44

A termék 4 darab AAA-s elemmel működik. Az ár az elemeket tartalmazza.
A mérleg hálózatról is működtethető, de a csomag nem tartalmazza az adap-
tert.

Percjelző óra tapintható számlappal
Ár: 4825 Ft.
Az óra peremén körbefutó Braille-jelzések segítségével immáron a vak

emberek is használhatják ezt a terméket. A beosztások 5 perces időközön-
ként vannak, maximum 60 perc visszaszámlálásra képes. Az eszköz szerke-
zete fém, mechanikus. A termék burkolata műanyag.

Percjelző óra gyengénlátóknak
Ár: 1100 Ft.
Ha olyan tevékenységet végzünk, ahol fontos az eltelt idő mérése és nem

szeretnénk erre a célra az okostelefonunkat használni, akkor ez a termék
hasznos lehet számunkra. Az óra anyaga műanyag, szerkezete mechanikus,
formája kakas alakú. A visszaszámlálás ideje max. 60 percre állítható. Az idő
lejártát klasszikus vekker hangon jelzi.

Benedek Zoltán

Játszani mindig jó! – Kínálat a segédeszközbolt 
játékaiból

Kígyók és létrák
Ár: 5700 Ft.
A társasjáték alapja egyszerű. A játékosok felváltva dobnak a dobókocká-

val, majd annyi lépést tesznek, amennyit dobtak. Ha valaki egy kígyó fejéhez
ér, akkor visszacsúszik bábuja a kígyó farkánál lévő mezőre. Azonban ha a
létra aljánál lévő mezőre lépünk, akkor szerencsénk van, és felmászhatunk
a létra tetejére!

A játékot az nyeri, aki először jut a célba.
A színben és tapintásban is megkülönböztethető négy darab bábunak,

valamint a tapintható dobókockának köszönhetően a társasjátékot látássé-
rültek és látók egyaránt játszhatják.

A játéktábla mérete egy A3-as papírlapnak felel meg, de félbehajtható, így
még kisebb helyen tudjuk tárolni.



2019. szeptember 45

Scrabble (játék a betűkkel)
Ár: 8890 Ft.
Ki tud magasabb pontszámot érő szavakat kirakni? A Scrabble a szókincs

és kreativitás népszerű társasjátéka, melyet most már látássérültként is
élvezhetünk.

A társasjáték tartalmaz két darab betűtartót, 100 darab Braille-írású betű-
zsetont és egy darab fa betűzseton tartót, valamint egy darab 15*15 mező-
ből álló játéktáblát.

A játéktábla és a betűk alapja egy négyzet, ezért a megfelelő irányú tartás
végett a jobb felső sarkok enyhén csapottak.

Duo + malom és remete társasjáték
Ár: 5520 Ft.
A 15*15*5 cm-es fa doboz tartalmaz két kihúzható falapot. Az egyiken a

malom, a másikon a remete társasjátékkal tudunk játszani.
A doboz alján találjuk a két fakkos bábutartót. A bábuk henger alakúak,

tetejük sima, ill. negatív taktilis jelzéssel ellátott.
Malom
Játékosok száma: 2 fő.
A játék rövid ismertetése: A játékosok először felváltva, egyenként rakják le

bábuikat a táblára úgy, hogy közben próbálnak hármas malmot kialakítani.
Miután mind a 9-9 bábu a táblára került, a bábukat felváltva az üres szom-
szédos mezők egyikére lehet tolni. Ha valamelyik játékosnak akár a leraká-
sok, akár a tologatások során sikerül három bábuját egy vonalra állítania,
azaz malmot alkotnia, akkor levehet egyet ellenfele bábuiból, kivéve az
éppen malmot alkotó, ütés elleni védelmet élvezőket. A játéknak akkor van
vége, ha az egyik játékosnak már csak két bábuja marad a táblán.

Remete
Játékosok száma: 1 fő.
A játék rövid ismertetése: Állítsuk fel a 32 darab bábut úgy, hogy a közép-

pontot szabadon hagyjuk. Ezután lépjünk a bábukkal úgy, hogy egy bábu
átugorhat egy szomszédos bábut, ha mögötte üres hely van. Ezzel az átug-
rott bábut kiütöttük, azt le kell vennünk a tábláról. Egy lépésben csak egy
bábut lehet kiütni, átlósan nem léphetünk, csak vízszintesen és függőlege-
sen. A játék akkor ér véget, ha már csak egy bábu van a táblánkon. Ha több
egymástól távol álló bábunk marad, elvesztettük a játszmát.

Benedek Zoltán
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Mit kínál a segédeszközbolt a tanulóknak
Braille-geometria szett

Ár: 5295 Ft.
Elengedhetetlen iskolai csomag a matematika órákhoz a vak diákok szá-

mára. A szett tartalmaz egy hosszú vonalzót, egy körzőt, egy szögmérőt és
kétféle háromszög vonalzót.

Abakusz
Ár: 4445 Ft.
A golyós számológépnek köszönhetően kisgyermekünk elsajátíthatja az

egyszerűbb matematikai műveleteket.

Németül beszélő számológép
Ár: 8110 Ft.
Az eszköz az alapvető matematikai műveleteken felül (összeadás, kivo-

nás, szorzás, osztás) óra és ébresztő óra funkcióval is rendelkezik. A szá-
mológéphez fülhallgatót is csatlakoztathatunk.

Braille-jel gyakorlók (1 és 10 cellás)
Ár: 1 cellás 550 Ft., 10 cellás 3100 Ft.
A termékek segítségével játékosan megtaníthatjuk gyermekünknek a

Braille-abc betűit. A fa lapocskán lévő lyukakba szúrhatjuk a kis fa rudakat,
így megjelenítve egy-egy Braille-betűt. A termékek egy, ill. tíz karakter meg-
jelenítésére alkalmasak.

Braille-jel tanító
Ár: 800 Ft.
A termék három darab négyzet alakú hasábból áll, melyek egy tengely

körül forognak. Minden hasábon különböző felosztásban Braille-pontokat
találunk, melyek forgatásával az összes Braille-karakter megjeleníthető.

4 soros Braille-tábla pontozóval
Ár: 1445 Ft.

A4-es Braille-tábla pontozóval
Ár: 3045 Ft.

Braille-ABC
Ár: 145 Ft.
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Dymo szalag feliratozó
Ár: 6200 Ft.
Ennek az eszköznek a segítségével Braille-írással láthatjuk el az ottho-

nunkban található különböző termékeinket. Az eszköz egy 8 karakterből álló
Braille-táblából és a szalag felfűzésére alkalmas hengerből áll, így gyorssá
és kényelmessé téve a használatot. A termék továbbá tartalmaz egy darab
pontozót is.

Benedek Zoltán

A Fehérbot nemzetközi napja az MVGYOSZ-ben 
(2019. október 14.)

A vak és gyengénlátó emberek társadalmi részvételének erősítése meg-
követeli, hogy az érdekképviselet a felnövekvő generációkra különös figyel-
met fordítson. A társadalmi integráció első fontos színtere a nevelés-oktatás
intézményrendszere, ezért a Fehérbot nemzetközi napján 2019-ben a látás-
sérült diákok köz- és felsőoktatásban való egyenlő esélyű részvételére irá-
nyítjuk a szakma és a sajtó figyelmét.

A Fehérbot nemzetközi napját egy nappal megelőző sajtónyilvános ese-
ményen nemcsak az MVGYOSZ látássérült diákokat segítő "A jövő kilátásai"
című projektjének legfrissebb fejleményeiről számolunk be, hanem egy
különleges kiállításra is hívjuk vendégeinket, mely a vak és gyengénlátó diá-
kok oktatását segítő izgalmas és különleges eszközök tárházába enged
betekintést és ad tippeket diákoknak, szülőknek, pedagógusoknak és dön-
téshozóknak egy befogadóbb oktatási környezet megvalósításához.
Emellett, hagyományainkhoz híven, azon személyek kitüntetése sem marad
el, akik az elmúlt években a látássérült emberek társadalmi integrációját kie-
melkedő munkájukkal támogatták.

Program:
9:30 – 9:50:  Sajtótájékoztató
10:00: Megnyitó beszédet mond dr. Nagy Sándor, az MVGYOSZ elnöke
10:10: Braille emlékérmek átadása
10:20: Az integrált oktatásban részt vevő látássérült tanulók és hallgatók

lehetőségeinek és helyzetének ismertetése Magyarországon
- Maruzsán Zoltán, az EMMI köznevelésért felelős államtitkára

Meghívók, közlemények, hirdetések


