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Rendezvények
Hallható kultúra – előadás a humor és 

a gyakorlat jegyében

Könnyed nevetés és komoly szakmai beszélgetések: 
így zajlott le a Hallható kultúra esemény a Hermina úton

2019. szeptember 13-
án az MVGYOSZ szék-
házában izgalmas, infor-
matív és szórakoztató
eseményre került sor. A
péntek 13-i dátum csak
pár perc erejéig sújtotta a
szervezőket, a hősiesen,
több órán át tolmácsoló
Gombás Judit hangja
pedig végül akadályok
nélkül eljutott az érdeklődők fülébe. Az előzetes regisztrációhoz kötött, ingye-
nes eseményen nagyon szép számban jelentek meg az érdeklődők, és ami
talán kiemelendő, az audionarrációs szakma hazai képviselői az ország min-
den tájáról összesereglettek.

Dr. Nagy Sándor megnyitója után, melyben az MVGYOSZ elnöke kitért a
szervezet idei, televíziós törvénymódosítási törekvéseire is, az esemény köz-
ponti figurája és vendég előadója dr. Joel Snyder, az amerikai Audionarrációs
Társaság (Audio Description Associates, LLC) elnöke kezdte meg szekcióját.
Snyder úr, aki Katmanduból érkezett Magyarországra, hogy pár napon belül
már ismét tovább repüljön Indiába, humoros és sok-sok gyakorlati példával
tarkított előadáson vezette be a megjelenteket az audionarráció alapjaiba és
legfontosabb szakmai kritériumaiba. A közel 40 éve kulturális akadálymente-
sítéssel foglalkozó szakember képregény- és filmrészleteket is megosztott a
közönséggel, melyeket első körben narráció nélkül, majd annak segítségével
is kivetített, lejátszott. A gyakorlati példák egyértelműen rávilágítottak az
audionarráció fontosságára, emellett dr. Snyder kiemelten fontosnak tartotta
hangsúlyozni az akadálymentesítés minőségét is. Ahogy a nap folyamán
elmondta, néha jobb, ha egyáltalán nincs narráció, a rossz megoldások



VAKOK VILÁGA4

ugyanis egy életre elvehetik a kedvet és nyitottságot a még mindig újdon-
ságnak számító műfajtól.

Az előadóról röviden
Dr. Joel Snyder 1981 óta végez úttörő munkát a kulturális akadálymente-

sítés terén. Az eltelt közel négy évtized alatt számos díjban részesült, de ami
ennél is fontosabb, nevéhez fűződik az amerikai televíziós műsorok állami
szintű narrációja is. A mozgóképek akadálymentesítése mellett dr. Snyder és
munkatársai múzeumok és különböző látogatóközpontok audionarrációját is
létrehozták, többek között a világon elsőként ők írták le a washingtoni Fehér
Házat is az érintettek számára, de Snyder úrnak köszönhetően például a
svájci Genf városa is akadályok nélkül feltárulhat a látássérültek számára.

Dr. Snyder 40 államban 51 nemzet tagjai számára tartott már képzéseket,
Kubától Izlandon át Lengyelországig. Mesterkurzusait Londonban, Prágában
és Szentpéterváron hallgathatták, szaktekintélye és munkásságának hatása
elvitathatatlan.

Szakmai kerekasztal beszélgetés – összefogásra 
és párbeszédre van szükség!

A délelőtti nyilvános előadás és egy rövid szünet után a magyarországi
audionarrátorok (a 90 Decibel, a Pesti Magyar Színház, az AKKU Egyesület,
a Szegedi Nemzeti Színház, a tatabányai Jászai Mari Színház, a Békéscsabai
Jókai Színház narrátorai) mellett a miskolci Látás-Mód Alapítvány képviselői
is jelen voltak a dr. Snyderrel közös szakmai beszélgetésen. A kerekasztal
kapcsán kiderült, mindenkiben munkál az összefogásra való hajlam, hogy
minél több ember minél jobb minőségben, akadálymentesen férhessen hozzá
a hazai kulturális csemegékhez. A találkozó tehát a magyar képviselők szá-
mára is lökést adott, hogy a külföldi példák és szaktudás mentén tovább csi-
szolják a szakmai kérdéseket és az audionarráció helyzetének megszilárdítá-
sát. Az időnként komolyra forduló, de maradéktalanul jó kedélyű és nyitott
egyeztetés folytatására a Pesti Magyar Színház októberi konferenciáján
további kilátások vannak. A szakmai párbeszéd természetesen továbbra is a
„semmit rólunk, nélkülünk!” elve mentén folytatódik.

Aki kimaradt, nem maradt le teljesen...
Dr. Joel Snyder előadását és a magyar nyelvű tolmácsolást az MVGYOSZ

munkatársai a nap folyamán végig rögzítették, az esemény felvétele pedig az
alábbi linken bárki számára elérhető: https://bit.ly/2mns713
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Dr. Nagy Sándor megnyitó beszéde, Pethes Ágnes, az AKKU Egyesület
felkonferálása és dr. Joel Snyder előadása a felvétel 13. perctől élvezhető.
Hiába, a péntek 13-a törvényei előtt mindenkinek, még a technikának és a
profi szervezésnek is meg kell hajolni! Köszönjük a figyelmet, a nyitottságot
minden megjelent vendégnek, valamint minden érdeklődőnek!

Pethes Ágnes

Szemléletformálás futással

A Funkcionális Tréning
Sportegyesület 2019. szep-
tember 22-én szervezte meg
másodjára a gyömrői
Tókerülő Futóversenyt, mely-
re az MVGYOSZ tagjait is
invitálta.

Az egyesület tavalyi verse-
nyén 500 versenyző állt rajt-
hoz és ez most sem volt
másképp. Az indulók között
kutyások, mozgássérült és látássérült személyek is voltak. A versenyszámok
között rövidebb (1,2 km, 2,4 km stb.) és hosszabb távok (6 km, 10 km) is vol-
tak.

A szervezők külön futamot szerveztek a látássérült futóknak, de az
MVGYOSZ a látássérült indulókkal egyeztetve jelezte, hogy a futás akkor
jelent igazi élvezetet számunkra, illetve akkor van értelme, ha együtt futunk
másokkal. Így együtt indultunk a felnőtt kategóriába nevező futókkal, melyet
mindenki örömmel fogadott.

Futóink között első helyen Horváth Lászlóné ért célba. Második helyen az
MVGYOSZ képviseletében Puskás Anett ért célba Puskás Dáviddal. Hozzá
kell tennünk, hogy Horváth Lászlóné az összetettben második helyezést ért el.

A gyömrői futóversenyhez hasonló kisebb futóversenyek fontosak a
nagyobb volumenű társaik mellett. Lehetőséget biztosítanak a kezdő, kis
távot futó versenyzőknek.

A futáson befolyt összeget az egyesület jótékonysági célra fordítja.
Ezúton is gratulálunk minden futónak!

Puskás Anett MVGYOSZ munkatárs
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Házunk tájáról

Rendhagyó Egyesületi Elnökök Tanácsa

A megszokottól eltérő
Egyesületi Elnökök
Tanácsa ülést hívott össze
az MVGYOSZ elnöke, dr.
Nagy Sándor október
elsejére. A szokásos
menetrendtől eltérve most
nem a sürgető és idősza-
kos feladatok és kérdések
közös megvitatása volt a
cél, hanem egy minőségi,
az MVGYOSZ elveinek,
szellemiségének is megfe-
lelő szemléletformáló programcsomag összeállítása, amelyhez elengedhe-
tetlen a megyei egyesületek összefogása és valamennyi szereplő konszen-
zusa. A programot a közös tapasztalatok és vélemények alapján tervezi
összeállítani az MVGYOSZ, ezért arra kérte a résztvevőket, hogy négy cso-
portban beszéljék át a szemléletformáló programok megvalósításával kap-
csolatos véleményüket, tapasztalataikat és ennek mentén alkossanak egy
közös víziót.

Még sosem rendeztünk ilyen közös gondolkodáson alapuló eseményt,
ennek ellenére meglepően jól sikerült. Nagyon értékes gondolatok gyűltek
össze arról, hogy hogyan képzelnék el az egyesületi vezetők és a szemlé-
letformáló programokat megvalósító munkatársaik a látássérült emberek
számára ideális világot, és hogy milyen szemléletformáló programok segíte-
nék őket ehhez hozzá.

Az MVGYOSZ kezdésként szeretné elérni, hogy a bevett „érzékenyítés” és
„érzékenyítő programok” helyett használjuk innentől a „szemléletformáló”
kifejezést. Ez ugyanis sokkal tágabb kategória, és sokkal jobban kifejezi,
amit valójában mondani szeretnénk vele. Nem érzékenyebbé akarjuk tenni
az embereket a látássérült emberek felé, hanem egy olyan világot teremteni,
ahol biztonságban, méltósággal és komfortosan élhet minden ember, füg-
getlenül attól, hogy látó vagy látássérült. Ehhez társadalmi szemléletformá-



2019. október 7

lásra van szükség, melybe a fogyatékos emberek szemléletének formálása
ugyanúgy beletartozik, mint az ép embereké.

Különféle vélemények, víziók és tapasztalatok hangzottak el az összejöve-
telen, de az alábbiakban mindannyian megegyeztünk: olyan világban szeret-
nénk élni, ahol elfogadással, és nem sajnálattal fordulnak a látássérült
emberek felé, ahol a fogyatékos személyek a társadalom aktív tagjai, akik-
nek számít a véleménye. Segíteni nekik a hétköznapokban egy lehetőség,
de nem automatikus, hogy szükségük is van rá. Szeretnénk lebontani a
látássérültekkel kapcsolatos pozitív és negatív sztereotípiákat, és mindenki
számára élhető társadalmat teremteni, ahol a fogyatékos emberek átlagem-
berekké válhatnak.

Az MVGYOSZ azt tervezi, hogy idén még legalább egy alkalommal össze-
gyűlünk, és a közösen kialakított vízió után rátérhetünk a konkrét szemlélet-
formáló programcsomag kidolgozására.

Ádám Judit

Üléseztek az MVGYOSZ küldöttei

2019. október 4-én üléseztek az MVGYOSZ tagegyesületeinek küldöttei.
Két fontos kérdésről döntöttek. Mindkét esetben az alapszabály módosítása
volt szükséges. Elsőként a májusi alapszabály módosításával kapcsolatban
érkezett hiánypótlási felszólítás a bíróságtól. Az elnökség a hiánypótlást
elkészítette, azt a küldöttek megtárgyalták és jóváhagyták. A második eset-
ben pedig – mivel a szövetség a felújítás miatt elköltözik, szükséges a bérelt
irodaházat telephelyként feltüntetni az alapszabályban. Az elnökség koráb-
ban már döntött arról, hogy ez a Thököly út 105. lesz. A küldöttek jóváhagy-
ták az elnökség döntését.

Dr. Nagy Sándor elnök beszámolt a küldötteknek a székház felújítási ter-
veinek aktuális állásáról, valamint, hogy a tervezés során egy eredeti freskó
tűnt elő a Télikertben, amit elődeink „láthatatlanná tettek”.

Megköszönte az egyesületeknek az együttműködést és kérte, hogy
továbbra is maradjon meg a kölcsönösség. Hangsúlyozta, hogy a szövet-
ségnek le kell folytatnia a tagegyesületeknél a pályázattal kapcsolatos elle-
nőrzéseket, hiszen erre a minisztériummal kötött szerződés kötelezi.

Dr. Nagyné Berke Mónika a Távszem aktualitásairól számolt be: kiküldés-
re kerül egy anonim kérdőív, amit minden Távszem felhasználónak eljuttat-
nak, és kérte, hogy minél többen töltsék ki azt. Elmondta továbbá, hogy a
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vártnál is nagyobb az érdeklődés a Távszem iránt, sokan sokféle problémá-
val hívják a nap minden időszakában.

Szó esett az MVGYOSZ sajtótermékeinek árairól, ami 2020-ban nem vál-
tozik.

Ismét felmerült a többes tagság kérdése. Dr. Nagy Sándor elmondta, hogy
mindenki annyi egyesületnek lehet a tagja, amennyinek akar, de tagkönyve
csak egy legyen. Döntse el, hogy honnan kéri a tagsági igazolványt. A taggá
válás nem függ attól, hogy van-e az adott egyesület által kiállított tagkönyve,
vagy nincs. Tag úgy is lehet egy személy egy egyesületnél, ha tagsági díjat
fizet, de tagkönyvet nem igényel.

Az MVGYOSZ tárgyal az elektronikus jegyrendszer bevezetésének felté-
teleivel foglalkozó céggel, amely azt szeretné, ha lenne a látássérülteknek
Nemzeti Elektronikus Kártyája, ami alapján az utazási kedvezményeket a
jelenlegi feltételekkel vehetnék igénybe a látássérült személyek a jövőben is.

SZK

Egyeztetést kezdeményez a szövetség

Már több mint két éve hatályban van a Magyar Nemzeti Bank fogyatékos
ügyfelekkel kapcsolatos bánásmódról szóló 4/2017. (III.13.) számú ajánlása.
Ez a dokumentum számos olyan elvet, követelményt fogalmaz meg a pénz-
ügyi szolgáltatást végző szervezetekkel szemben, amelyek – ha betartanák
őket – jelentősen megkönnyíthetnék a fogyatékos ügyfelek szolgáltatások-
hoz való egyenlő esélyű, akadálymentes hozzáférését. A bankok látássérült
ügyfelei azonban az ajánlás megjelenése óta is folyamatosan jelzik az ügy-
intézések során szerzett, gyakran negatív tapasztalataikat, ezért ezeket
összegyűjtöttük és a szövetség a Magyar Nemzeti Bankhoz, illetve a
Bankszövetséghez fordul egyeztetés lefolytatását kezdeményezve. Azt gon-
doljuk ugyanis, hogy kizárólag személyes egyeztetések során van lehetőség
az egyes területen jelentkező problémák teljes körű feltárására, illetve a
konkrét javaslataink közös megvitatásával a legmegfelelőbb megoldások
megtalálására.

A Magyar Nemzeti Bank megkeresése egyébként azért is fontos e témá-
ban, mert feladatkörébe tartozik az általa felügyelt pénzügyi szervezetek
körében az ajánlásban foglaltaknak való megfelelés figyelemmel kísérése,
értékelése is. Ez alkalommal nem egyes pénzügyi szolgáltatókra koncentrál-
tunk (a jó, illetve rossz tapasztalatok ugyanis sokszor fiók, illetve ügyintéző



2019. október 9

függőek), inkább általánosságban igyekeztünk bemutatni a nem megfelelő
gyakorlatokat, a látássérült ügyfeleket érintő legsúlyosabb problémákat.

A személyes eljárást akadályozó tényezők közül az ügyfélhívó és besoro-
ló rendszerek kihangosításának hiányára; az aláírással, valamint önálló ügy-
intézéssel kapcsolatos problémákra; az ügyintézők gyakran nem megfelelő
hozzáállására; valamint arra hívtuk fel a figyelmet, hogy még mindig nem
érvényesül következetesen az az ajánlás által is követendőnek tartott gya-
korlat, miszerint a fogyatékos ügyfél kérésére a pénzügyi szervezet az ATM-
ből történő kifizetéssel azonos díjfizetés mellett teljesít pénztári kifizetést. Az
elektronikus ügyintézés kapcsán azt emeltük ki, hogy a pénzügyi szerveze-
tek weboldalai, illetve mobilalkalmazásai bizonyos esetekben még mindig
nem, vagy nem teljes körűen hozzáférhetőek a látássérült ügyfelek számá-
ra, illetve előfordul, hogy azok valamilyen fejlesztést követően válnak alkal-
matlanná az akadálymentes használatra. Végül jeleztük azt is, hogy egyet-
len pénzügyi szervezet sem kereste fel a szövetséget annak érdekében,
hogy a látássérültek speciális problémáit is figyelembe véve véleményezze
belső képzéseiket, szabályzataikat, vagy akár fejlesztéseiket, holott ez a sza-
bályzat alapján tőlük elvárható lenne.

E helyütt is szeretnénk megköszönni azok segítségét, akik megosztották
akár pozitív, akár negatív tapasztalataikat a banki ügyintézéssel kapcsolat-
ban.

Bízva abban, hogy e témában megkeresésünk nyomán konstruktív párbe-
széd, valódi egyeztetés indul majd el, észrevételeikre a jövőben is számí-
tunk.

Gulyásné dr. Bölkény Ágota

Csökkenő optimizmus, hiányzó szabályozás – 
Mikor lesz a vakoknak önvezető autójuk?

Évről évre gyakrabban találkozunk a sajtóban az önvezető járművekkel
kapcsolatos újdonságokkal, kutatási eredményekkel, legújabban pedig azok-
ról a balesetekről vagy vitatott helyzetekről szóló híradásokkal, amiket az
első önvezető autók megjelenése eredményez a közutakon. A fogyatékos-
sággal élő emberek körében különösen élénk az a csodavárás, amivel a lai-
kusok az autonóm járművek bevezetésének fejleményeit követik, miközben
az érdeklődők másik fele az újítások potenciális veszélyeire igyekszik rávilá-
gítani. Az önvezető autók fejlesztésének kérdésköre rég túlnőtt már a scifik
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világán és az autógyártók első próbálkozásain, ám a máig elért eredmények
messze elmaradnak attól, amit néhány éve még 2020-ra prognosztizált a
szakma.

Az önvezető járművek fejlesztésének, tesztelésének és gyártásának ipara
ugrásszerűen növekedett az elmúlt években. Talán éppen ez volt az apropó-
ja annak, hogy a Budapesten szeptember 9-12. között megrendezett ITU
Telecom World 2019 hírközlési világkonferencián önálló szekcióban foglal-
koztak a témával. Az eseményen az autógyártók és hírközlési szolgáltatók
mellett a területen folyó kutatásokat végző szakemberek és szervezetek vol-
tak jelen.

Az autonóm járművek megjelenése számtalan olyan határterületre irányí-
totta rá mind a szakemberek, mind a laikusok figyelmét, ami első hallásra
távolinak tűnik az autógyártás világától. Az önvezető autókkal foglalkozó
szekció központi témája talán éppen ezért nem is maga a technológia volt,
sokkal inkább az új technológiát a mindennapjainkhoz igazító szabályozás
kidolgozásának sürgető volta. Ki gondolná elsőre, hogy az önvezető autók
széles piaci és közúti megjelenése komoly hatással lehet a biztosítók mun-
kájára, a közutak és a mobil távközlés fejlesztésére, a mesterséges intelli-
gencia alkalmazásának gyakorlatára vagy a fogyatékossággal élő és idős
emberek mobilitására és életminőségére.

Miközben a laikusok jelentős tábora lát komoly kockázatot az önvezető jár-
művekben, a fejlesztés célja a szakértők szerint éppen a közúti közlekedés
biztonságosabbá tétele azáltal, hogy a döntéseket a mesterséges intelligen-
cia hozza meg a kevésbé kiszámítható ember helyett. Ugyanakkor mind a
technológia fejlődésének korlátai, mind a szabályozás hiánya okán még jó
ideig elengedhetetlen lesz az önvezető járművek emberi felügyelete. Épp a
napokban jelent meg egy hír a világsajtóban arról, hogy egy autós feljelen-
tést tett egy másik ellen, aki utasával együtt aludt haladás közben az önve-
zető autójában. Az alvó sofőrt azonban megfelelő szabályozás hiányában a
hatóságok nem tudták eljárás alá vonni.

A majdani önvezető autók számos „képessége” kényelmi szolgáltatásként
már a napjainkban forgalomba álló gépkocsikban is megtalálható. Ezek az
asszisztív technológiák segítik a járművezetőket a parkolásban, az autópá-
lyán a sávtartásban, valamint az úti célhoz való leggyorsabb eljutásban a tér-
képek és a forgalmi adatok összevetésével. Bár a legújabb, már piaci forga-
lomban lévő önvezető autók egyes helyzetekben valóban „maguktól men-
nek”, a szakértők szerint nagyon távol vagyunk még attól a jövőtől, amikor az
utakon teljesen önjáró, önállóan tájékozódó, helyzetekre reagáló és dönté-
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seket hozó autók lesznek. Az önvezető járművekkel kapcsolatban meghatá-
rozott elvárásokat leíró öt szintből, melyek közül a fentiek képviselik a leg-
magasabbat, jelenleg nagyjából a harmadikat érik el a legmodernebb jármű-
vek. A már forgalomban lévő önvezető autók kizárólag jól definiált körülmé-
nyek között, elsősorban autópályán, jól látható burkolati jelzések és táblák
mellett, egyenletes forgalomban, nappali fényben és olyan környezetben
működnek biztonságosan és megbízhatóan, ahol biciklisek, gyalogosok vagy
állatok nincsenek az úton. A világ legtöbb autóútja ennek természetesen
messze nem felel meg.

Egy teljesen autonóm jármű működése egy meglehetősen bonyolult tech-
nológiai, kommunikációs és döntéshozó rendszer meglétét feltételezi. Ez a
rendszer – ahogy vezetés közben az ember is – képes észlelni a környeze-
tet, azaz a többi autót, a járókelőket, az építményeket és tereptárgyakat, a
forgalmi jelzéseket és az időjárási körülményeket. Emellett képes bejósolni a
lehetséges történéseket, beleértve a többi közlekedő viselkedését is, továb-
bá térképek, adatbázisok és az aktuális forgalmi adatok alapján kiválasztani
a megfelelő útvonalat és tájékozódni, eközben pedig kommunikálni a fel-
használóval, a központi rendszerekkel és a többi hasonló járművel. Ezzel
párhuzamosan a járműnek kényelmesnek, biztonságosnak és mindenki szá-
mára hozzáférhetőnek kell lennie. Ez utóbbi kitételre hivatkoznak a fogyaté-
kos emberek képviselői, mikor azt az igényüket kommunikálják, hogy ők is
szeretnének haszonélvezői lenni az önvezető autók megjelenésének.

Az MVGYOSZ munkatársaiként éppen ezt az igényt képviselve vettünk
részt Ollé Attila nemzetközi referenssel a fent említett konferencián, illetve
szólaltunk fel az előadásokat követő workshopon az Európai Fogyatékosügyi
Fórum (EDF) és az Európai Vakok Szövetsége (EBU) megbízásából.
Egyfelől azt a tényt kommunikáltuk a fejlesztők felé, hogy a fogyatékos
emberek számára az önvezető járművek minden eddig elképzeltnél nagyobb
autonómiát, ezáltal pedig jobb életminőséget biztosíthatnak. Éppen ezért
már a fejlesztések és a szabályozás kialakításának legkorábbi szakaszában
fontos figyelembe venni e speciális felhasználói csoport sajátos igényeit és
szempontjait, nehogy ezen figyelem hiánya zárja ki őket a későbbi haszná-
latból. Másfelől különösen a látássérült emberek vonatkozásában merül fel
az az elvárás, hogy az önvezető autók a környezet észlelése során fokozott
óvatosságot mutassanak a fogyatékossággal élő járókelőkkel kapcsolatban.
Feltételezhetjük, hogy modern közlekedési alternatívaként ezek az autók is
csendes járműnek minősülnek, melyek a vak és gyengénlátó járókelők szá-
mára fokozott baleseti kockázatot jelentenek.
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Az autonóm járművek bevezetése során talán az az átmeneti időszak lesz
a legproblémásabb, amikor emberi irányítású és önvezető járművek egy-
szerre futnak majd az utakon. Tovább bonyolítja a kérdést, hogy jelenleg az
egyes kontinenseken és kultúrákban meglehetősen különböző a közlekedé-
si morál, nem elképzelhetetlen tehát, hogy az ázsiai és az európai önvezető
autókat más-más szoftverrel kell majd forgalomba hozni. Az önvezető autók
olyan mértékű adatforgalmat fognak bonyolítani, ami a jelenleginél sokkal
nagyobb sávszélességű vezeték nélküli kapcsolatot igényel, ezért is szor-
galmazzák a telekommunikációs cégek az 5G rendszer fejlesztését.
Ugyanakkor a technikai korlátokon túl számos elméleti és gyakorlati dilemma
is megfogalmazódik az önvezető járművek közlekedése során bekövetkező
esetleges balesetekkel, a kritikus döntési helyzetekkel vagy a közlekedési
szabályok indokolt áthágásával kapcsolatban. A folyamatos online kommuni-
káció szükségessége fokozott cyber-biztonsági kockázatot feltételez, nem
véletlen, hogy a fizikai biztonság maximalizálása mellett biztonsági szem-
pontból az esetleges adatlopásokat és cyber-terrorcselekményeket tartja
kivédendőnek a megkérdezettek többsége.

Németh Orsolya

Javítani kell a fogyatékossággal élő személyek és a
rendőrök közti kommunikáción

Kedden egyeztetésen vettünk részt az Országos Rendőr-főkapitányságon
elsősorban a mozgásukban korlátozott személyeknek járó parkolókártyákkal
való visszaélések, és az emiatti fokozott rendőri ellenőrzések miatt. Az
egyeztetést a fogyatékos személyek országos érdekvédelmi szervezetei
kezdeményezték, mert láthatóan értelmezési problémák vannak a jogsza-
bály használatában mind a hatóságok, mind a felhasználók részéről. Az
MVGYOSZ-t Gulyásné dr. Bölkény Ágota képviselte, az Autisták Országos
Szövetségétől Kővári Edit és Lénárt Péter jött el, a MEOSZ-tól Szakály
József, az ÉFOÉSZ-től pedig Kovács Melinda. Az ORFK oldaláról a rendé-
szeti és a bűnügyi területről is érkeztek szakértők.

Az alapvető problémát az jelenti, hogy egyrészt rengetegen rendelkeznek
hamis parkolási igazolvánnyal, mely lehetővé teszi az ingyenes parkolást,
illetve a mozgáskorlátozottak részére fenntartott parkolóhelyeken várako-
zást, másrészt sokan használják az egyébként érvényes kártyát jogszerűtle-
nül, olyan esetben is, amikor az utazás nem a fogyatékos személy érdeké-
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ben történik. Emiatt min-
den autót, amely a moz-
gássérült személyeknek
fenntartott helyen parkol,
jobban ellenőriznek az
utóbbi időben. Így több-
ször előfordult, hogy sza-
bálysértési eljárás indult
olyan hozzátartozók
ellen, akik állításuk sze-
rint szabályosan használ-
ták a kártyát, és a fogya-
tékos személyt szállítot-
ták vagy várták, de nem tudták azt bizonyítani különböző okokból kifolyólag.
Itt különösképpen az autizmussal vagy értelmi fogyatékossággal élő, illetve
az őket szállító személyeknek adódhatnak problémái a kommunikáció
nehézsége miatt.

A megjelent szövetségek is azt szeretnék elérni, hogy egyrészt javuljon a
rendőrök és fogyatékos személyek közti kommunikáció, másrészt ne a való-
ban ingyenes parkolásra szoruló mozgásukban korlátozott személyek csa-
ládtagjai kerüljenek kellemetlen helyzetbe a csalók és kártyával visszaélők
okozta problémák miatt.

Az ORFK hangsúlyozta, hogy fogyatékossággal élő személyeknek ugyan-
úgy érdeke, hogy kiszűrjék a parkolóhelyeket jogtalanul elfoglalókat. Ezzel az
állítással a megjelent szövetségek egyet is értenek, de azt szeretnék elérni,
hogy a jogszabályi keretek között az intézkedő rendőrök az alapvető jóhi-
szeműség elvét gyakorolva járjanak el a fogyatékossággal élő emberekkel
és hozzátartozóikkal szemben.

A parkolási igazolványokkal kapcsolatban abban maradtak a felek, hogy az
érdekvédelmi szövetségek egyeztetnek egymással és kidolgoznak egy, a
különféle fogyatékosságból eredő specialitásokat is figyelembe vevő proto-
kollt a kártya használatával, valamint annak ellenőrzésével kapcsolatban,
melyet azután egyeztetnek az ORFK-val is. Ha ebben sikerül megegyezésre
jutni, akkor az egységes eljárás kialakítása érdekében akár jogszabály-
módosítás nélkül, belső utasítással vezethetik be az újításokat, ami a rend-
őrökre az egész ország területén kötelező. Valószínűleg a technológiát is
igénybe lehetne venni egy egységes ellenőrzési rendszer kidolgozásához,
ennek még a személyiségi jogi hátterét kell megvizsgálni.
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Nyelvünk csodái, irodalmunk szépségei

Az egyeztetésen szóba került még, hogy az ORFK fejleszt egy segélyhívó
alkalmazást, melyre nemcsak telefonhívást, hanem szöveges üzenetet is
lehet küldeni vészhelyzetben. Itt lehetőség van fogyatékossággal élőként
regisztrálni a rendszerbe, így a rendőrségre elég egy hívást indítani baj ese-
tén, és az ott ülő operátorok tudják, hogy értelmi fogyatékos, autista vagy
beszédre képtelen ember van a vonal másik végén, és azonnal segítségére
tudnak sietni. Emellett tervben van egy kommunikációs oktatási anyag elké-
szítése is az ORFK részéről. A legfontosabb ugyanis a rendőrök felkészítése
lenne arra, hogy hogyan tudnak hatékonyan kapcsolatba lépni például autis-
ta vagy értelmi fogyatékos személyekkel. Ennek átnézését, véleményezését
is vállalták az illetékes szervezetek.

Az egyeztetés alapvetően sikeres volt, az ORFK nyitottnak mutatkozik a
megbeszélésen megjelent érdekképviseleti szervezetek javaslataira. Most
pedig rajtunk a sor, hogy előálljunk a konkrétumokkal.

Ádám Judit

A hangomat adom – beszélgetés Pál Erzsébettel

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 nekünk kicsit magáról, elfoglaltságairól, kedvenc időtöl-
téseiről, stb.

- Pál Erzsébet vagyok, 60 éves múltam decemberben. Két éve a nők 40
kedvezményt igénybe véve nyugdíjas lettem. A negyven évnyi munkavi-
szonyt egy munkahelyen, ingatlan- és vagyonkezeléssel foglalkozó fővárosi
cégnél töltöttem el különféle adminisztratív munkakörökben. Tősgyökeres
csepeli lakosnak tartom magam, mert bár házasságkötésemkor Újpalotára,
majd Óbudára költöztünk, de kb. 6 évnyi idő után visszakerültem a gyöke-
rekhez Csepelre. Volt férjem már nem él, két felnőtt, önálló gyermekem van,
ők a büszkeségeim. Lányom személyi asszisztensként, fiam informatikus-
ként dolgozik egy multinacionális cégnél.
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Gyerekkoromtól nagyon
közel áll hozzám a termé-
szet, a növények és állatok
szeretete, amikor csak
tehetem, 2-3 havonta a
csodálatos szépségű
Szilvásváradon töltök egy-
egy hetet. Gyakran járok
kirándulni, színházba, kon-
certre, kiállításokra, temati-
kus előadásokra is, sze-
rencsére mindig van egy-
egy kedves barát, ismerős,
aki elkísér.

- Mit jelent az ön számára a könyv, olvasás, felolvasás?
- Gyermekkoromtól szeretem az olvasást, egyik első emlékem a kará-

csonyra kapott Kisgyermekek Nagy Mesekönyve, valamint nagymamám
mondása: „ha asszony leszel, odaég majd a rántás, ha mindig olvasol.” Az
Egri csillagokat és a Tüskevárat pl. többször úgy olvastam el, hogy az utolsó
lap után rögtön kezdtem az elejével. Akkoriban rajongtam még a Verne-köny-
vekért és az indiános történetekért.

Felnőttként a szépirodalmat, főleg a regényeket kedvelem, de időnként,
hangulattól függően olvasgatom József Attila, Wass Albert és a nagy ked-
venc: Arany János műveit is. Az olvasás kikapcsol, elrepít egy másik világba,
akár egy másik bolygóra is, mint a most befejezett olvasmányom, Andy Weir:
A marsi című rendkívül izgalmas könyve.

- Milyen témában olvas szívesen?
- Igyekszem változatos témaköröket keresni. Egy-egy nehezebb, drámai

könyv után beiktatok egy könnyedebb hangvételű, vidám kötetet, akár egy
mesekönyvet, ami rendkívül kedves, pihentető és szórakoztató számomra –
felidézi a gyorsan elröppent korszakot, amikor a gyermekeimnek olvashat-
tam esti mesét.

Nagyon szeretem az igaz történetek alapján születő regényeket, leíráso-
kat, interjúköteteket. Egyik most befejezett munkám Sterczer Hildával, Erőss
Zsolt legendás hegymászó özvegyével készült interjúkötet nagy hatást gya-
korolt rám. Gyakran meg kellett állnom felolvasás közben, hogy a megren-
dültségemet némileg ki tudjam „takarítani” a hangomból, hogy a hallgató szá-
mára elfogadható hangfelvételt produkálhassak.
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Eddig 12 könyvet olvastam fel, ezekből 10 már véglegesítésre került.
Legutóbbi munkáim az említett Sterczer Hilda-könyv, valamint Peter
Wohlleben: A fák titkos élete című német bestseller, ezek még ellenőrzés
alatt állnak. Jelenleg a 13. könyvön dolgozom, Sásdi Sándor: Tavaszodik
című regényén, amely az 1930-as évek vidéki Magyarországán játszódik és
egy árva fiú inaséveit meséli el.

- Gyakran keres fel könyvtárakat?
- Könyvtárba leginkább tematikus előadásokra szoktam járni, de ha kifo-

gyok az itthoni felolvasásra szánt készletből, tervezem, hogy könyvtár segít-
ségével fogom beszerezni az újabb, hozzám közeli témájú köteteket.

- Mióta olvas fel a Bodor Tibor Kulturális Egyesületnél?
- Az egész életünk, de különösen az elmúlt tíz esztendő nagyon nehéz volt.

Komoly kihívásokkal kellett megbirkóznom, egészség, emberi kapcsolatok, a
munka és magánélet területén. Saját magamnak tettem egy fogadalmat,
hogy ha ezen az időszakon túljutok, szeretnék önkéntes lenni valamilyen
téren, ahol viszonozhatom azt a kegyelmet, hogy lezárhattam az életem
ezen szakaszát. Konkrét elképzelésem nem volt, de olyasmit szerettem
volna találni, amit gyengébb egészségi állapotban is végezni tudok. A meg-
oldás kicsivel több, mint egy évvel ezelőtt szembe jött velem az interneten:
véletlenül futottam bele a felhívásba, ahol önkéntes felolvasókat keresett a
Bodor Tibor Kulturális Egyesület. Elküldtem a próbaolvasásomat a megadott
címre, felvételt nyertem és most itt vagyok.

- Alakultak már ki barátságok az olvasókkal és felolvasókkal?
- Csak kedves ismeretségekkel lettem gazdagabb, de ezt is nagyon nagy-

ra tartom. Igazából nem tudom, hogy a hanganyagokat feldolgozó stábon
kívül hányan olvasták az általam beküldött műveket, az olvasóktól nem ren-
delkezem visszajelzéssel, az „ellenőröktől” nagyon jó, pozitív visszajelzése-
ket kaptam, a véleményük sokat jelent nekem.

- Ön szerint milyen a jó felolvasó?
- Nem vagyok szakember, aki erről általános érvényű véleményt adhat,

sem hivatásos, képzett felolvasó. Igyekszem legjobb belátásom és tudá-
som szerint, nem túljátszva, de átélve, átérezve előadni az adott műveket
– valóban a szememet és a hangomat kölcsönözve a feladathoz.
Igyekszem igazodni az előírásokhoz, hogy ne rendezzek egyszemélyes
rádiójátékot, nagy drámai előadást, csak szeretnék akkor, ott a hallgató
barátja lenni, aki ül az ágya szélén vagy mellette a fotelban és felolvas
neki, szépen, szeretettel.

- Olvasott fel olyan könyvet, ami valamiért közel áll önhöz?
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- Mondhatom, hogy mindegyik, amit felolvastam, közeli „barátom” volt vagy
lett. Nagyon igaz az a mondat, amit itt, az egyesületnél hallottam: a könyv
találja meg az embert. Azokat érdemes felolvasni, amik valamiért hozzám
szólnak, mert a hangon tényleg érezni lehet, ha az nem az én világom. Sok
kedvenc már a mások által felolvasott listán van, nehéz újakat választani,
főleg a felhasználók által igényelt könyvek beszerzése jelent egy kis problé-
mát. Ha nem tudom megoldani, akkor maradok a saját szeretett és javasolt
könyveimnél, de ott is figyelni kell arra, hogy befogadható legyen az én fel-
olvasásomban. Mert hiába egyik nagy kedvencem pl. Benedek István:
Csineva című könyve, mégsem szerencsés felolvasnom, hiszen egy férfi
szemszögéből elmesélt gyönyörű történet, nem lenne hiteles általam
elmondva.

- Hosszú távon milyen tervei, elképzelései vannak?
- Hosszú távon szeretnék örülni minden egyes napnak, amit egészségben,

szeretetben a családommal és barátokkal tölthetek. Aztán itt vannak azok a
könyvek, amik valamiért megérintenek engem és ezt az érintést szeretném
megosztani azokkal, akik maguk nem tudják elolvasni. Nagy öröm számom-
ra ez a munka, rendszeresen napi 2-3 órát töltök a felolvasással és a hang-
anyag vágásával. Úgy érzem, ezzel az új fejezettel az életemben többet kap-
tam, mint amit nyújtani tudok. Nagyszerű embereket ismerhettem meg az
egyesület elnöke, Puskás Kata Szidónia, valamint Helle Maximilian, Nagyné
Berke Mónika és munkatársaik személyében. A velük való együttműködés, a
vak emberek közvetlenebb megismerése során még mindig sok a tanulniva-
lóm alázatról, elfogadásról, háláról és pozitív életszemléletről. Ajándék és
megtiszteltetés számomra, hogy közöttük lehetek.

A mindennapokhoz jó egészséget, örömteli pillanatokat kívánunk!
Árvay Mária

Harangi Emese: Vali néni

Elmesélek egy történetet, amikor egy 24 órás megfigyelő kamera végér-
vényesen a szívembe zárta magát. Utóbb már tudom, hogy ehhez semmi
más nem kellett, csak annyi, hogy végre ne csak ő lessen, hanem én is
vegyem őt észre. De nem csak holmi felületes pillantással. Hanem legalább
olyan kitüntetett figyelemben részesítsem, mint amiben rendszerint ő engem
0-24-ben.
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Mindig a folyosón volt, biztos pontként az életemben. És saját asztala is
volt, miután azon az én térfelemet is beterítette a város napilapjaival, a sze-
müvegével, a piperéivel és a cigarettásdobozaival.

Amikor a fővárosból kisvárosba költöztem, hamar ráeszméltem, hogy van
a kisvárosnak egy elhagyhatatlan „kelléke”: A néni. Aki a szomszédban él, aki
mindig kérdez, aki mindenhová benéz, aki kilószámra tukmál a sárgabarack-
jaival. Elhallgatnám a teljes igazságot, ha nem említeném meg, hogy kez-
detben listát is készítettem róla. Ami valahogy ehhez hasonlóan festett.

Vali néni előnye: Betörők ellen nagyobb biztonságot nyújt, mint egy házőr-
ző eb.

Vali néni hátránya: Rám, aki a fővárosból, egy egymástól elidegenedett
közegből származom, flusztráló hatással bír, hogy valaki minden lépésem-
nek tanúja. Szinte a magánéletem része úgy, hogy nem én választottam!

De Vali néni lábai fájtak. Ezért soha nem ment tovább a folyosón. Ült a
bejárati ajtóm előtt a kis asztalánál. És mint már említettem, mindig kérde-
zett.

- Nekem mit hoztatok a vásárból? - érdeklődött ezúttal erről, miután meg-
csodálta újonnan szerzett táskámat. Persze maga is elmosolyogta a kérdést,
mert tudta előre a választ. Hogy semmit. Egy ilyen kérdéstől az ember mégis
zavarba jön.

- Egy szál mentolos cigit tudok adni, ha szeretnéd!
A barátnőm elpoénkodta a választ, miközben én a bejárati ajtót igyekeztem

felszakítani a kulccsal. Vali néni eközben komótosan felállt, megpaskolta
maga után a széket és készült átülni a vele szemben lévő első ülőalkalma-
tosságra.

- Gyere, ülj le ide! - mondta. A bejárati ajtó meg közben megmakacsolta
magát.

- Mennünk kell igazából... De a cigit szívesen! - hallottam a választ.
- Hová sietsz annyira? Lesz majd idő, amikor lassítanál, hidd el!
- Holnap reggel indulunk Horvátországba.
- Uhh, de jó lesz valakiknek! Hoznátok nekem tengervizet? A sós víz jót

tesz a visszereimnek!
Az ajtó kinyílt. Hátranéztem, hogy tekintetemmel jelezzem a barátnőmnek,

hogy szabad az út, de Vali néni addigra már felhúzta kis otthonkáját egészen
a combjáig.

- A sós víz csodát művel ezekkel! Majd ti is látni fogjátok!
- Jó, ez megvalósítható! - mosolyogtam hátra. - Mekkorát kérsz?

Féllitereset?
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Vali néni, mint aki megmerevedett, markolta otthonkájának szélét a comb-
ját behálózó rengeteg felett. Aztán nagy önfegyelemmel mondta.

- Másfél.
- Kérsz bele valamit? A vízbe! Kavicsot, kagylót? Medúzát? - a barátnőm-

mel felváltva próbáltuk nevetéssel lejjebb engedtetni Vali néni otthonkáját
visszereiről. De Vali néni híres volt arról, hogy úgy üti le a labdát, hogy a saját
vicceit nem neveti el.

- Ide figyeljetek! - mondta és hatásszünetet tartott. Egyikőnk sem tudta, mi
következik. - Én semmilyen rovart nem kérek bele!

De ezután mégis óriásit kacagtunk mind a hárman. És az otthonka ettől
valóban visszahajlott eredeti pozíciójába.

- Ha lesz esetleg üres és felesleges üvegetek… - ismételte Vali néni, én
pedig bólintottam.

- De csak vicceltem ám! - tette hozzá gyorsan. - Ne bajlódjatok ezzel!
Újra nevettünk ketten. Vali néni ezúttal nem. Csak amikor felkért minket

arra, hogy ne nevessük ki, akkor nevetett maga is egy jóízűt.
- Veled nevetünk, nem rajtad! - válaszoltam és bezártam magunk mögött

az ajtót. Tudtam, hogy ezt az ajtót illetéktelenek ki nem nyitják a következő
héten, mert Vali néni őrzi azt.

Aki volt már Horvátországban, tudja, hogy a tengerparton mindenhol
fenyőfák lelhetők fel. Ettől olyan az ország, a maga vörös talajával, mintha
találkozna a nyár és a karácsony. És még a tenger sziklás öbleiben feltűnő
szemölcsös medúzák sem tudják innen ezt a jellegzetességet elijeszteni.
Ilyen „rovarok” között merítettünk vizet Vali néninek. És vettünk még neki két
Istarsko Pivo-t. Annak dobozán rajta van Porec grafijáka, amely település az
Isztria-félsziget nyugati része.

- Ez is az enyém? - tolta el maga elől a két sört a biztosan téves csomag
zavarával. Könyökével levert valamit a 24 órás megfigyelő rendszer asztalá-
ról. Elpirulva nyúlt utána.

- Nem véletlenül van ott! - mosolyogtam. - Köszönjük, hogy vigyáztál a
házra, amíg nem voltunk itthon!

- Jó barnák lettetek! Hamarosan diót törhetünk majd együtt és vihettek
belőle a családnak!

- Nagyon szívesen! - válaszoltam a néninek, aki mindig kint volt a folyosón,
mindig mindent kémlelt, és örökösen szeretgetni szeretett volna. Szeretgetni
az állandó figyelmével.
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Versvilág – összeállította Árvay Mária

Aranyosi Ervin: Találd meg önmagad!

Mikor megszülettél még önmagad voltál,
aztán a lelkedtől messze kóboroltál.
Mit elvártak tőled, pont olyanná váltál,
megfelelni másnak folyton megpróbáltál.
És azóta mindig rajtad ez az álarc,
még mindig elhiszed, így boldoggá válhatsz,
szeretetre vágyva folytatod a harcod,
és sehogy sem érted, mért vallasz kudarcot!
Talán, ha lelkedhez még visszatalálnál,
akinek születtél újra azzá válnál,
s megértenéd végre, miért vagy e földön,
nem lenne az élet gúzsba kötő börtön!
Nagyon fontos lenne önmagadra lelni!
Ne akarj hát másnak folyton megfelelni!
Ne hidd, hogy csak akkor fognak majd szeretni!
Ne engedd magadat így félrevezetni!
Add csak önmagadat, ne hódolj be másnak,
ne engedj érzelmi mocskos zsarolásnak.
Ki csak akkor szeret, ha úgy élsz, hogy várja,
az bizony lelkedet kalitkába zárja!
Lelked szabad madár, szabadságra vágyik,
ha ketrecben csücsült, rab volt mostanáig!
Azt ki rabláncon tart, szeretettel zsarol,
hagyd ott az út szélén szenvedni valahol!
Önmagadért vállalj csak felelősséget,
az úgyis elvisel, aki szeret téged!
Találd meg önmagad, tedd szívből a dolgod,
engedd hogy a lelked mától legyen boldog!

https://versek.aranyosiervin.com/erzelmek-szeretet-magany-boldogsag-
vagyakozas/aranyosi-ervin-talald-meg-onmagad/ 
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Ágai Ágnes: Bárhová lépek

Bárhová lépek, beléd ütközöm.
Át- és keresztül vagyok
szőve már veled.

Mozdulataiddal mozdulok,
hangodra hangolódom.
Így élünk kettős kötésben
téphetetlenül.

Levél Y-nak

Szeretlek.
Csak így, ilyen köznapian
ilyen egyszerűen, ha úgy tetszik sem-
mitmondóan
hisz a legtöbb levélben így írják: sze-
retettel,
és ez nem súlyosabb, mint a kérdés:
mi újság, hogy vagy és effélék.
Pedig milyen kevés ember iránt
vagyunk szeretettel,
mennyi közöny, rosszallás, idegen-
ség,
gyanakvás, harag, meg nem értés,
mennyi odvas, rosszindulat fűz ben-
nünket egymáshoz
kis és nagy közösségünk zárt rend-
szerében.
Milyen kevesen figyelnek szavainkra,
ha azt mondjuk: elvtársam, kedves
barátom,
egyetlen szerelmem? mikor mit ír elő
konvenciónk,
miközben szavaink tartalma rég kihul-
lott,
és ezt nem kéri tőlünk senki számon,
hisz megszoktuk: őszinte részvétem,
szívből gratulálok,
és a szeretlek, ha egyáltalán kiejtjük,
nem több közhely szavaink egyikénél,

ami kéznél van, mint a papír zseb-
kendő, vagy a golyóstoll.
De hát én szeretlek, salakmentesen,
forrástisztán,
őrzöm hangod emlékezetem kazettá-
jában,
és őrzi a testem kezed simítását,
őrzi pulzusom felgyorsult ritmusa
a visszapergetett filmszalagon
az egyszerit, a megismételhetetlent,
az egymásra talált test ünnepét,
az egymást dajkáló lélek hétköznap-
jait.
Szeretlek,
és folytathatnám: szeretlek, mint...
és bizonyára jutna eszembe még friss
hasonlat,
jól hangzó, kevéssé kopott,
de így mondom pőrén, dísztelen,
vedd vallomásnak vagy tényközlés-
nek,
akár messze vagy
akár a szomszéd szobában,
akármi volt, van vagy lesz velünk,
igémet hirdetem, vállalom, vissza
nem vonom:
Szeretlek!

https://vmarianna.eoldal.hu/cikkek/
agai-agnes.html 
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Aranyosi Ervin: Október 23.
(1956. emlékére)

Idegen népek állnak vállainkon,
saját hazánkban rabként tartanak.
S bennünk a vágy, már nem maradhat titkon,
hiába tankok, gyilkos vad hadak.
Bilincs a kézen, béklyó köt a földhöz,
de mindez gyenge, míg lelkünk szabad!
Hazug világ, ma tőlünk messze költözz!
Igaz magyar, hát mutasd meg magad!
Megannyi nép már átgázolt felettünk,
s uralt minket. Hát ebből már elég!
Tatár, Török, Habsburg csicskása lettünk,
Trianont, nácit is nyögött-e nép.
„Felszabadítók” rabolták hazánkat,
és vittek mindent, mi mozdítható.
Hagytak tengődni, mert ez volt a látszat,
de szívta vérünk, a tolvaj hódító.
És jött egy nap, október huszonhárom,
hitet hozott a hűvös őszi szél:
Szabaddá válunk, végre, minden áron,
a bátor szív egy szebb jövőt remél.
Igaz szívek a nemzetért dobognak,
s elárult lelkek mernek hinni már.
Barikádon lyukas zászlók lobognak,
szabadság nélkül, az életünk sivár!
Áldott a hős, ki kiáll a hazáért,
s minden áruló legyen átkozott!
Szeresd hazád, felelős vagy a máért,
amely reményt, s szabadságot hozott…

http://versek.aranyosiervin.com/szabadsag-haza-tortenelem-kultura-taj/
aranyosi-ervin-oktober-23-1956-emlekere/ 
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Megható történetek – Árvay Mária összeállítása

Egy pohár tej

Valamikor egy fiúcska házról házra járva kereste meg a tanulásához szük-
séges pénzt, amikor azt vette észre, hogy már csak 10 centje van, ami alig-
hogy elég vajmi kis élelemre, mert már éhes is volt. Elhatározta, hogy a
következő háznál valami ennivalót kér. Ámde elveszett a bátorsága, amikor
egy szép lány nyitott neki ajtót, így étel helyett csak egy pohár vizet kért. A
lány látta, hogy éhes a fiú, hozott hát neki egy pohár tejet. Lassan megitta,
majd megkérdezte:

- Mivel tartozom?
- Semmivel, felelt a lány:
- Anyukám úgy tanított, hogy sose hagyjuk megfizetni azt, amikor kedve-

sek vagyunk.
- Hát, akkor ... tiszta szívemből köszönöm.
Amikor Howard Kelly elhagyta ezt a házat, nemcsak fizikailag érezte magát

erősebbnek, hanem a lassan majdnem elvesztett hitében is.
Pár év múltán a lány súlyosan megbetegedett. A helybeli orvosok tehe-

tetlenek voltak, ezért egy nagyvárosba küldték őt, specialistákat hívtak
hozzá, hogy azok foglalkozzanak ezzel a ritka betegséggel.
Konzultációra odahívták doktor Howard Kellyt is, aki amikor meghallotta
a város nevét, ahonnan a beteg jött, furcsa fény gyulladt ki a szemében.
Azonnal elindult a folyosón, ami a beteg szobájához vezetett. Bement,
hogy megnézze őt. Azonnal megismerte. Visszament a konzultációs szo-
bába azzal az eltökélt szándékkal, hogy erejéhez képest mindent meg-
tesz a beteg életéért.

Ettől a naptól különös figyelmet szentelt neki.
Hosszú idő elteltével megnyerte ezt a harcot.
Doktor Kelly kérte, hogy a kezelésért kiállított számlát terjesszék neki elő

jóváhagyásra. Ránézett a számlára, széljegyzetet írt rá, majd beküldte a
beteg szobájába.

A hölgy félt belenézni. Tudta, hogy a költségeket egész életén át fizetheti,
végül mégis csak kinyitotta. Szeme a számla szélén levő megjegyzésre
tévedt.

Ezt olvasta: teljes egészében megfizetve egy pohár tejjel. Aláírás: doktor
Howard Kelly.
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Örömkönnyek lepték el az arcát és hálás szívvel imádkozott: Köszönöm
neked Istenem! Terjedjen továbbra is szereteted az emberi szíveken és
kezeken keresztül!

http://mindennapjaink.network.hu/blog/mindennapjaink-cikkei/
egy-pohar-tej-meghato-tortenet 

A vízhordozó tanmeséje

Kínában egy vízhordozónak volt 2
nagy cserépedénye. Annak a botnak
egy-egy végén lógtak, amit a nyakában
hordott. Az egyik edényen volt egy repe-
dés, míg a másik tökéletes volt és min-
dig egy teljes adag vizet szállított. A
pataktól a házig tartó hosszú séta végén
a megrepedt edény már csak félig volt
vízzel. Két teljes évig ez így ment, min-
den nap, a vízhordozó már csak másfél
edény vizet szállított vissza a házba.
Természetesen a tökéletes edény büszke volt a teljesítményére, hisz tökéle-
tesen csinálta a dolgát, de a szegény törött cserép szégyellte a tökéletlensé-
gét, és nyomorultnak érezte magát, hogy csak feleannyit tudott teljesíteni.

A két év keserűség után, egyik nap megszólította a vízhordozót a pataknál.
- Szégyellem magam, mert a víz szivárog egész úton hazafelé.
A vízhordozó így válaszolt a cserépnek:
- Észrevetted, hogy virágok az ösvényen csak a te oldaladon teremnek, s

nem a másik cserép oldalán? Ez azért van így, mert én mindig tudtam a
hibádról, és virágmagot szórtam az ösvénynek erre az oldalára. Minden nap
te locsoltad őket, amíg visszasétáltunk.

Két éve leszedem ezeket a gyönyörű virágokat, hogy az asztalt díszítsem
velük. Ha nem lennél olyan, amilyen vagy, akkor ez a gyönyörűség nem
ragyogná be a házamat.

Tanulság: Mindannyiunknak megvan a saját különleges hibája. Mi mind-
annyian törött cserépedények vagyunk. De ezek a törések és hibák, amik
mindannyiunkban megvannak, teszik az életünket olyan nagyon érdekessé
és értékessé. Csak el kell fogadnunk mindenkit olyannak, amilyen, s a jót
meglátni másokban.

http://tanmesek.blogspot.com/2011/06/vizhordozo-tanmeseje.html
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Első a család

Akik a távolból helyettünk látnak – Bemutatkoznak 
a Távszem operátorok

2019 áprilisában állt munkába az MVGYOSZ-nél az a 15 fő, akikből június
végére képzett Távszem operátorok és ügyfélszolgálati munkatársak lettek.
Ők már javában biztosítják a Távszem szolgáltatást, vagyis intézik a fel-
használók regisztrációját, és ami talán ennél is izgalmasabb: a távolból
helyettünk látnak.

A Távszemet már használó olvasóinknak a hangjuk és a nevük már isme-
rős lehet, ha pedig ennél többre is kíváncsiak velük kapcsolatban, akkor jó
hírünk van: decemberig mindannyian bemutatkoznak önöknek.

Beszélgetés Nyeverecz Veronika Távszem operátorral

- Kérem, meséljen egy pár szót magáról,
szabadidős tevékenységeiről, stb.

- A Távszem legidősebb munkatársa
vagyok, 62 éves nagymama, egy 13 éves
fiúunokám van.

Évekig a szüleimet gondoztam, már csak
édesanyám él, ő egy magán gondozóház-
ban van, már se fizikailag, se mentálisan
nem tudtam vállalni az itthon ápolását. 94
éves, augusztusban ismét átesett 2 epilep-
sziás rohamon, mára már szinte semmi kap-
csolatot nem lehet vele teremteni. Amikor
nem dolgozom, igyekszem mellette lenni.
Tehát ennek megfelelően szabadidőm nem
sok van, de a napi 4-5 óra utazásomat olva-
sással töltöm, valamint a kerékpározás az, ami kikapcsol. Amikor tehetem,
azzal megyek anyukámhoz is. Kertes házban lakom, tehát adva van a köte-
lező testmozgás is, fűnyírás, kapálás stb. Az épp aktuális munkák!

- Ha pár szóban kellene nyilatkozni a személyiségéről, mi az, amit fontos-
nak tart magáról elmondani?
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- Őszinte, felelősségvállaló, lojális, ösztönös, segítőkész, toleráns.
Türelmetlen, hirtelen haragú, szabad szájú, kegyetlenül őszinte.

- Mi a véleménye a humor gyógyító erejéről?
- Nagy valószínűséggel Királyhegyi Pál mondta, „Akinek van humora, min-

dent tud. Akinek nincs, mindenre képes.” Fontosnak tartom az öniróniát,
hogy tudjak saját magamon nevetni.

- Mi motiválta önt, hogy a Távszemnél helyezkedjen el?
- Véletlenül kerültem az MVGYOSZ-be, legalább is ezt hittem elsőre, de

mára azt gondolom, ez az én „jutalom játékom”, 61 évesen új embereket, új
élethelyzeteket, új munkát ismerhettem meg, és egy olyan közeget, amit
korábban nem ismertem, a vakok világát. Úgy gondolom, az otthoni segítő
munkám méltó folytatása a Távszem.

- A szakmai képzés alkalmából szerzett-e személyre szóló, életét megha-
tározó élményeket?

- Igen, bár a koromból adódóan, már sok mindent megtapasztaltam, ami a
képzéseken elhangzott. De, a „vak gyakorlatokat” korábban el sem tudtam
volna képzelni, amikor először bekötötték a szememet, lebénultam, szinte
pánik tört rám, mint ahogy a Láthatatlan Kiállításon is. Ám a képzés végére,
már simán lementem a lépcsőn bekötött szemmel az egyik nem látó kollé-
gám vezetésével. Hihetetlen élmény volt!

- „Az élet néha fura helyzetekbe sodor. (...) Az igazi bátorság az, ha beis-
merjük, hogy segítség kell, és kezet nyújtunk érte.” (Sue Thomas - FBI c.
film)

Mi jut erről eszébe?
- Azt gondolom, semmi sem történik velünk véletlenül. Én, mint szinte min-

den ember, jobban szerettem adni, hiszen ettől mindig egy kicsit jobb ember-
nek érezhettem magam. Aztán a szüleim ápolása során olyan mentális és
anyagi helyzetbe kerültem, ahol előtte még sosem voltam. Segítséget kellett
kérnem, talán az egyik legnehezebb dolog volt, amit megtapasztaltam az
addigi életem során. Aztán egy idő után rájöttem, szabad sírni, szabad esen-
dőnek lenni, szabad megmutatni, hogy gyengék vagyunk, de mégis támaszt
tudunk adni a még gyengébbeknek. És még egy gondolat, amikor valakitől
kérsz, nem ő tesz neked szívességet, hanem te neki, hiszen megadod a
jóság érzését számára.

- Mit üzen az olvasóknak?
- Becsüljék meg azt, amijük van, és osszák meg azokkal, akiknek

kevesebb adatott! Legyen ez szeretet, élmény, tudás, vagy épp anyagi
javak.
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Édesanyja gondozásához sok erőt és kitartást, munkájához pedig sok örö-
möt kívánunk!

Árvay Mária

Beszélgetés Sebők Jánosné Andi Távszem operátorral

- Kérem, meséljen egy pár szót magáról,
szabadidős tevékenységeiről, stb.

- Sebőkné Andi vagyok, Távszem operá-
tor. 50 éves múltam, 29 éve házas, két nagy
fiam van, családomra nagyon büszke
vagyok. Szabadidőmben férjemmel motoroz-
ni szoktunk. Szeretek a természetben lenni,
és kedvelem az állatokat.

- Ha pár szóban kellene nyilatkozni a sze-
mélyiségéről, mi az, amit fontosnak tart
magáról elmondani?

- A családom és a munkatársaim nagyon
fontosak az életemben. Akkor vagyok elége-
dett, ha a körülöttem lévők is jól érzik magukat. Szeretek a kedvükben járni
és meglepni őket apró figyelmességekkel.

- Mi a véleménye a humor gyógyító erejéről?
- Vidám embernek tartom magam, nagyon szeretem, ha valakinek jó a

humora és kacaghatok vele. A feszültebb helyzeteket is jobban sikerül felol-
dani humorral. Véleményem szerint a humorral a nehezebb helyzeteket is
könnyebb átvészelni, elviselni, megoldani.

- Mi motiválta önt, hogy a Távszemnél helyezkedjen el?
- Szeretem magam megmérettetni és új helyzetek elé állítani. Barátnőm,

Puskás Kata Szidónia hívta fel figyelmemet erre a szép hivatásra. Mindig is
szerettem segíteni másoknak. A szolgáltatás elindulása adta a legtöbb
élményt számomra.

- A szakmai képzés alkalmából szerzett-e személyre szóló, életét megha-
tározó élményeket?

- Az érzékenyítő képzéseken nagyon változatos és tanulságos feladatokat
kaptunk. Ez segített átélni az érzést, hogy nincs látásunk és csak bízni
tudunk embertársunkban. Köszönöm kollégánk, Benedek Zoltán segítségét,
mérhetetlen nyugalmát, aki látássérültként végigkísérte a képzésemet.
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- „Az abszolút függetlenség lehetetlen. Gondolkodásunkban: szerzett
tapasztalatainktól függünk; a mindennapi létben: más emberektől, akikkel a
kölcsönös segítség értelmében kapcsolatban állunk.” (Karl Theodor Jaspers)

Mi jut erről eszébe?
- Sokszínű a csapatunk, eddigi éveink során mindegyikünk más-más szak-

mát tanult. A képzések során rájöttünk jó és jobb tulajdonságainkra, illetve a
javítani való teendőinkre. Csapatunk így alkot teljes egységet, pont ez a jó
benne, kiegészítjük egymást. Mindegyikünk pozitív és segítőkész személyi-
ség, jó ilyen közösségben dolgozni.

- Mit üzen az olvasóknak?
- Köszönöm, hogy elolvasták bemutatkozásomat. Kérem önöket, hogy hív-

ják bizalommal a Távszemet minél többször, mert szívvel-lélekkel önökért
vagyunk!

Szerintem a bemutatkozó interjúk után még több lesz a hívások száma a
pozitív, lelkes csapatnak köszönhetően! További lélekemelő pillanatokat kívá-
nunk!

Árvay Mária

Beszélgetés Tóth Zoltán Távszem operátorral

- Kérem, meséljen egy pár szót magáról,
szabadidős tevékenységeiről stb.

- Tóth Zoltán vagyok, 22 éves. Vidéki
vagyok, csak nemrég költöztem
Budapestre. Végzettségem informatikus
rendszergazda. Szabadidőmben szeretek
kerékpározni és van egy kutyám.

- Ha pár szóban kellene nyilatkozni a sze-
mélyiségéről, mi az, amit fontosnak tart
magáról elmondani?

- Kedves, empatikus és megértő ember-
nek tartom magam. Mindemellett jó hallga-
tóság is vagyok.

- Mi a véleménye a humor gyógyító erejé-
ről?

- Bizonyos esetekben humorral föl lehet
oldani a feszültséget, ami az adott helyzetben kialakul. Bizony, néha nem árt
magunkon is nevetni egy kicsit.
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- Mi motiválta önt, hogy a Távszemnél helyezkedjen el?
- Szeretek segíteni mindenkinek, amiben csak tudok, és ez motivált arra,

hogy jelentkeztem operátornak.
- A szakmai képzés alkalmából szerzett-e személyre szóló, életét megha-

tározó élményeket?
- Hatalmas élmény volt számomra a Láthatatlan Kiállítás, amely megmu-

tatta mindazon nehézségeket, amelyekkel a látássérültek nap mint nap talál-
koznak.

- „Az élet néha fura helyzetekbe sodor. (...) Az igazi bátorság az, ha beis-
merjük, hogy segítség kell, és kezet nyújtunk érte.” (Sue Thomas - FBI c.
film). Mi jut erről eszébe?

- Soha nem tudhatjuk, hogy mikor lesz szükségünk segítségre, de mikor
arra kerül a sor, akkor kérjük és fogadjuk is el.

- Mit üzen az olvasóknak?
- Azt javaslom az olvasóknak, hogy minél többen próbálják ki és használ-

ják is a Távszem alkalmazást, mert hatalmas segítség lehet.
Valóban az! Köszönjük, hogy ön is részese ennek a csodálatos csapatnak!

Árvay Mária

Fontos változások 
a parkolási igazolvánnyal kapcsolatban

A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról rendelkező
218/2003. (XII. 11.) kormányrendelet hamarosan két ponton is módosul.
Többeknek okozott kényelmetlenséget, sőt adott esetben jogsérelmet is az
az eddigi szabályozás alapján kialakult gyakorlat, miszerint a parkolási iga-
zolvány érvényességének meghosszabbítása iránti eljárás csak azt követő-
en volt megindítható, amikor a korábban kiadott okmány érvényességi ideje
már lejárt. Ennek következtében az igazolványt az arra egyébként jogosult
személy mindaddig nem használhatta, amíg részére az új okmányt ki nem
állították, ami akár több hetet is igénybe vehetett.

A 219/2019. (IX. 10.) kormányrendeletnek köszönhetően 2020. január 1-
jétől a járási hivatal az igazolvány hatályának lejárta előtt 90 nappal értesíti
az ügyfelet az igazolvány időbeli hatályának lejáratáról és arról, hogy ha a
jogosultsága továbbra is fennáll, akkor kezdeményezheti az igazolvány idő-
beli hatályának meghosszabbítását. A járási hivatal előzetes értesítési köte-
lezettsége 2020. január 1. után is csak az olyan igazolványok tekintetében áll



VAKOK VILÁGA30

fenn, amelyek érvényességi ideje 90 napnál hosszabb. Maguk az érintettek
ugyanakkor január 1-jétől már igazolványuk lejárta előtt 90 nappal is benyújt-
hatják az annak meghosszabbítására irányuló kérelmet. Ez remélhetőleg azt
eredményezi majd, hogy az új igazolvány még a régi lejárta előtt elkészülhet,
ugyanis a módosítás révén az új igazolvány időbeli hatályának kezdete az a
nap, amelyen azt kiállították. Akinek viszont január előtt jár le az igazolványa,
arra a most említett módosítás még nem vonatkozik, emiatt ő csak az iga-
zolvány hatályának lejártakor kezdeményezheti annak meghosszabbítását.

A másik fontos módosítás azokat a parkolási igazolványt igénylőket, illetve
azzal rendelkezőket érinti, akiknek az állapotát a szakértő véglegessé nyil-
vánította. Az október 1-jétől hatályos rendelkezések alapján az eddigi, leg-
feljebb öt éves időtartam helyett lejárati határidő nélkül kell kiállítani az iga-
zolványt, ha a kérelemhez mellékelt irat alapján a mozgásában korlátozott
személy (a látási, illetve más, a kormányrendelet által meghatározott fogya-
tékossággal élőket is ilyennek kell tekinteni) állapota végleges. A végleges
állapot fennállását mindazon iratokkal igazolni lehet, amelyek a kormányren-
delet alapján a parkolási igazolvány kiállítása, illetve meghosszabbítása
során bizonyítékként elfogadhatóak (a súlyos fogyatékosságra vonatkozó
szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás; a közlekedő képesség minősíté-
séről kiadott szakvélemény, stb.).

Gulyásné dr. Bölkény Ágota jogtanácsos

Ismét banki kérdések

Mint ahogy arról az MVGYOSZ hírlevelének szeptember 14-én megjelent
44. számában beszámoltunk, a szövetség egyeztetést kezdeményezett a
Magyar Nemzeti Bank, valamint a Bankszövetség részvételével a látássérült
ügyfelek ügyintézés során tapasztalt problémáinak, valamint az ezek kezelé-
sét, megoldását célzó javaslatok megvitatása érdekében.

Megkeresésünkre időközben a válasz is megérkezett, melyben ígéretet
kaptunk arra, hogy az ősz folyamán a Magyar Nemzeti Bank az általunk kez-
deményezett témákban megszervezi a személyes egyeztetést.

Minthogy a várható egyeztetéseknek is köszönhetően a közeljövőben ez a
téma remélhetőleg gyakran kerül majd terítékre, úgy gondoltuk, talán hasz-
nos lehet egy részletesebb tájékoztatással feleleveníteni, mit is tartalmaz
valójában a Magyar Nemzeti Bank fogyatékos ügyfelekkel kapcsolatos
bánásmódról szóló 4/2017. (III.13.) számú ajánlása, azaz konkrétan melyek
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azok a pénzügyi szolgáltatókkal szembeni követelmények, melyeket a fogya-
tékos ügyfelek joggal várhatnak el ügyintézéseik során.

Mindenek előtt érdemes tisztázni, hogy az ajánlás hatálya nemcsak a ban-
kokra, hanem mindazon szervezetekre kiterjed, amelyek felett a Magyar
Nemzeti Bank felügyeletet gyakorol (biztosítók, lakástakarék pénztárak,
befektetési vállalkozók stb.).

Alább tehát az ajánlás fontosabb pontjait ismertetjük, ezúttal természete-
sen elsősorban a látássérült ügyfelekre koncentrálva.

Egyenlő esélyű hozzáférés követelménye
Ennek érvényesülése érdekében általános elvárás a pénzügyi szerveze-

tekkel szemben, hogy minél több ügyfélszolgálati ponton biztosítsák a fogya-
tékos ügyfél egyenlő esélyű hozzáférését az általuk kínált szolgáltatásokhoz.
Ez gyakorlatilag a következőket jelenti: a pénzügyi szervezetnek az új ügyfél-
szolgálati pontjai kialakításakor, továbbá a szolgáltatások bevezetése, bőví-
tése, valamint az általa kínált szolgáltatások igénybevétele során alkalmazott
eszközök (pl. bankjegykiadó automata (a továbbiakban: ATM), sorszámhúzó
és ügyfélhívó berendezés) beszerzése, fejlesztése, korszerűsítése során
figyelemmel kell lennie arra, hogy azok egyenlő eséllyel hozzáférhetőek
legyenek a fogyatékos ügyfelek számára is.

Elvárás, hogy a pénzügyi szervezet a teljes szolgáltatási térképét a fogya-
tékos ügyfél által elérhető módon, akadálymentesen tegye hozzáférhetővé
az egyes ügyfélszolgálati pontokon és a honlapján; ha pedig üzemeltet call-
centert, akkor ott önálló menüpontként is lekérdezhetővé kell tenni a szol-
gáltatási térkép tartalmát. Külön elérhetővé kell tenni továbbá – megye, tele-
pülés és fővárosi kerület szerinti bontásban – az adott területi egységben
található akadálymentesen használható és akadálymentesen megközelíthe-
tő ügyfélszolgálati pont elérhetőségét, megjelölve az akadálymentesítés
módját.

A pénzügyi szervezeteknek minden olyan alkalmazás linkjét akadálymen-
tesen kell közzétenniük honlapjukon, amelyekkel kapcsolatban adatszolgál-
tatási kötelezettségük van (pl. országos fiók-, és ATM kereső).

A hátrányos megkülönböztetés tilalma, 
indokolt előnyben részesítés elve

Az MNB elvárja, hogy a pénzügyi szervezet a személyes ügyintézés során
lehetőség szerint biztosítson elsőbbséget a fogyatékos ügyfél számára,
továbbá az ügyfélszolgálati ponton biztosítsa, hogy a kijelölt ügyintéző aka-
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dálymentesen megközelíthető helyen, lehetőség szerint a bejárathoz legkö-
zelebb helyezkedjen el. További elvárás, hogy a pénzügyi szervezet biztosít-
sa az általa kínált szolgáltatástípusok minél szélesebb körére vonatkozóan
az egyablakos ügyintézés lehetőségét.

A pénzügyi szervezeteknek az ügyfélszolgálati pontokon lehetővé kell ten-
niük a segítőkutyával történő ügyintézést.

A látássérült ügyfelek tájékozódásának segítése érdekében figyelni kell az
ügyfélhívó és besoroló rendszerek kihangosítására, a taktilis burkolati jelzé-
sek kialakítására, kontrasztok és megvilágítás alkalmazására, a személyes
segítségnyújtás felajánlására, nagyító használatára.

Az ajánlás szerint jó gyakorlat lehet a sorszámhúzó berendezésen a fogya-
tékos ügyfél számára elsőbbséget biztosító külön gomb elhelyezése, pont-
írással is jelezve azt a vak ügyfelek részére.

Szerződéskötés, tájékoztatás
A pénzügyi szervezetnek a szerződési feltételek meghatározásakor, továb-

bá a szerződéskötés során nyújtott tájékoztatásnál, illetve a későbbi kapcso-
lattartás során különleges figyelemmel kell lennie a fogyatékos ügyfél álla-
potának jellegére (látássérült stb.), illetve annak mértékére. Ez a gyakorlat-
ban az alábbi követelmények betartását jelenti: a termékajánlások alkalmá-
val a pénzügyi szervezeteknek fel kell hívniuk a fogyatékos ügyfelek figyel-
mét a számukra kínált – akadálymentesítést segítő – eszközökre, lehetősé-
gekre, alkalmazásokra (pl. telefonbanki megoldások, internetbanki megoldá-
sok, kisegítő alkalmazások, mobilalkalmazások, egér használata nélküli
funkciók, videotolmács szolgáltatás).

Az MNB szükségesnek tartja, hogy a pénzügyi szervezet a szerződéskö-
tés során úgy járjon el, hogy az a fogyatékos szerződő fél számára minél
kisebb terhet jelentsen (például, ha a szerződést közjegyzői okiratba kell fog-
lalni, akkor a közjegyző jelenjen meg az ügyfélszolgálati ponton).

A szerződéskötés vonatkozásában további fontos elvárás, hogy a pénz-
ügyi szervezet szükség esetén részletes magyarázat mellett olvassa fel a
szerződést a fogyatékos ügyfél részére – a titokvédelemre vonatkozó jog-
szabályi rendelkezések betartásával –, és annak megtörténtét igazolható
módon rögzítse.

Nagyon fontos, hogy a fogyatékos ügyfél számára a pénzügyi szervezet-
nek megfelelő időt kell biztosítani a szerződésben foglaltak megértésére,
részletes és – igény szerint – ügyfélszolgálati ponton kívül történő áttanul-
mányozására, és ennek érdekében a szerződés tervezetét rendelkezésre is
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kell bocsátani, illetve – igény szerint – biztosítani kell személyes egyeztetés-
re lehetőséget akár segítő személy közreműködésével.

Úgyszintén a szerződéskötéshez kapcsolódó követelmény, hogy a pénz-
ügyi szervezet biztosítson lehetőséget előzetes időpont egyeztetésre annak
érdekében, hogy a fogyatékos ügyfél a szerződéskötést megelőzően a sze-
mélyes jelenléthez, valamint a szerződéskötési feltételek maradéktalan meg-
ismeréséhez szükséges intézkedéseket megtehesse, így támogató-, vagy
kísérőszolgálatot hívhasson, esetleg segítőt bízhasson meg.

Szolgáltatások nyújtása
Ha ezt a fogyatékos ügyfél igényli, részére – lehetőség szerint – külön tár-

gyalót, továbbá olyan személyes kapcsolattartót kell biztosítani, aki a fogya-
tékos ügyfél erre irányuló kifejezett kérése esetén, a lakóhelyén felkeresve
nyújt segítséget neki a szolgáltatások igénybe vétele során.

Az MNB kifejezetten fogyasztóbarát megoldásnak tartja, ha a pénzügyi
szervezet a fogyatékos ügyfél kérése esetén az ATM-ből történő kifizetéssel
azonos díjfizetés mellett teljesít részére pénztári kifizetést.

A fogyatékos ügyfélnek küldött különböző kimutatásokat – különös tekin-
tettel a fogyasztónak kínált lakossági fizetési számlakonstrukciókra – a pénz-
ügyi szervezetnek lehetőség szerint akadálymentes elektronikus formában is
elérhetővé kell tennie. Ha erre nincs lehetőség, akkor más megfelelő módot
kell felkínálni (pl. callcenteren keresztül azonosított hívásban, ügyfélszolgá-
lati ponton ügyintéző közreműködésével) annak érdekében, hogy a fogyaté-
kos ügyfél értelmezni tudja a kimutatásban foglaltakat.

Online és technológiai szolgáltatásokkal kapcsolatos fontosabb 
ajánlások

Az MNB elvárásként fogalmazza meg, hogy a pénzügyi szervezet tegye
elérhetővé a weboldalakat képernyőolvasó programok útján, betűméret
növelésével, kontrasztos megjelenítési móddal a vakok és gyengénlátók
számára is.

Úgyszintén a vakok és gyengénlátók érdekében törekedni kell arra, hogy
ha a pin kódot érintőbillentyűzeten vagy érintőképernyőn kell megadni, a
pénzügyi szervezet olyan eszközt alkalmazzon, amelyen beszédtámogatás
is működik.

A honlapok kialakítása, fejlesztése során elvárás, hogy a pénzügyi szerve-
zet legyen figyelemmel az akadálymentes honlapokra vonatkozó ISO/IEC
40500:2012 (W3C Web Content Accessibility Guidelines [WCAG] 2.0) webes
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szabvány előírásaira, törekedve legalább az „AA” akadálymentességi szint
biztosítására.

Ha a pénzügyi szervezet megváltoztatja online felületei felépítését, erre
vonatkozóan is figyelemfelhívást kell elhelyeznie a látássérült ügyfelek szá-
mára.

Gulyásné dr. Bölkény Ágota jogtanácsos

Beszélgetés Bartolf Zsuzsannával 2. rész

- Értesültem róla, hogy arany minősítést nyert a Hagyományok Háza
Hencidától Boncidáig Kárpát-medencei népmese versenyén. Fogadja őszin-
te gratulációmat! Mesélne erről a versenyről egy kicsit?

- Ez egy Kárpát-medencei népmesemondó verseny, amely ebben az
évben került először megrendezésre. A verseny célja, hogy népszerűsítse az
élőszavas mesemondást. Falun a mesét nem gyerekeknek mondták, hanem
felnőttek meséltek felnőtteknek. Ebben a műfajban nagyon fontos az, hogy
improvizatív legyen az előadásmód és a közönséggel való kapcsolattartás,
interakció. A felhívást már 2018-ban közzétették. Aki jelentkezett erre a ver-
senyre, annak be kellett küldeni egy mesevideót, amelyen a hallgatóság is
látható. 2019 áprilisában volt Jászberényben és májusban pedig
Békéscsabán egy-egy előválogató. Én a békéscsabai válogatón meséltem.
A rendezvényt a Meseházban tartották meg, ahol nem színpadra álltunk,
hanem egy un. meseszékbe kellett beleülnünk és egy családias közönség
előtt kellett mesét mondani. 3 kategóriában versenyeztünk: kezdő tehetsé-
gek, pedagógusok és hivatásos mesemondók. Itt a hivatásos mesemondó
nem a színészt jelenti, hanem azt, aki elsajátította az élőszavas mesemon-
dás technikáit, és azt hosszú évek óta aktívan műveli. 21 versenyző volt
összesen az előválogatókon és ebből 10 versenyző jutott az országos dön-
tőbe. A döntő Hatvanban volt a Hetedhét Hatvan c. népmese fesztiválon. Itt
egy jurtában meséltünk. A döntőben már nem osztottak ki helyezéseket, mert
a zsűri azt mondta, hogy nagyon magas színvonalú volt a verseny. Sok hasz-
nos tanácsot kaptunk a zsűri tagjaitól. Itt kizárólag magyar népmeséket,
autentikus, néprajzi gyűjtésekből származó meséket lehetett mondani. Azok
a népmesegyűjtemények, amelyeket ismerünk, és amelyek általában a
könyvtárakban megtalálhatók (pl. Benedek Elek meséi, Ilyés Gyula 77
magyar népmese), átírt népmesék, azaz irodalmi nyelvre vannak átírva és
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nem fedezhetőek fel bennük a falusi népmese, falusi mesemondás stiláris
elemei.

- Hogyan került közel a mese világához?
- A mesemondó verseny kapcsán kezdtem el komolyan elmélyedni első-

sorban a népmesékben. Műmeséket is szoktam olvasni, de mondani kizáró-
lag népmeséket szoktam.

- Nehéz fejben tartani a hosszabbakat?
- Mint már említettem én az élőszavas mesemondást művelem. Ezeket a

népmeséket nem kell szóról-szóra megtanulni, a történetet kell megérteni és
megtanulni, a mese nyelvezetére kell nagyon ráérezni, a mesei szófordula-
tokat kell nagyon megtanulni. Az nagyon fontos, hogy a mese tartalmát kell
megérteni és azt a mesei szófordulatokkal együtt a saját szavainkkal kell
elmondani. Nem a fejbentartás jelenti a legfőbb nehézséget, hanem az, hogy
az improvizáció által ne kerüljenek a mesébe olyan elemek, amelyek nem
illenek bele a mesébe. Azért is izgalmas ez a műfaj, mert a közönség min-
den rezdülésére, minden körülöttünk lévő ingerre reagálni kell. Másképp
mesél a mesemondó minden közönségnek.

- Milyen meséket ad elő szívesen?
- Én kimondottan csak magyar népmeséket adok elő, és nagyrészt a reper-

toáromban olyan mesék vannak, amelyek néprajzi gyűjtésekből származnak.
Inkább rövidebb meséket adok elő szívesen, ezek közül is nagyon szeretem
az olyan meséket, ahol a szegénylegény/leány összeházasodik egy király-
kisasszonnyal/királyfival. Nagyon jól érzem magam azokban a mesékben,
amelyekben dalbetétek is vannak. Nagyon szeretem az állatmeséket, meg a
tréfás meséket. Tudatosan törekszem arra, hogy olyan meséket mondjak,
amelyek nem ismertek, vagy ismert meséknek egy-egy ritka változatát
mondjam el. Pl. Malac Julcsa, A bikabornyú, A fakereszt, A
Tilinka/Jávorfácska/Szegényember hegedűje, A lusta királykisasszony.

- Esetleg verseket is szaval?
- Igen verseket is mondok, rendszeresen indulok versmondó versenyeken

is. Most bejutottam a Nemzeti VERSeny középdöntőjébe. A verseket első-
sorban énekelni szoktam népdalok dallamaira. Repertoáromban mintegy 150
énekelt vers van a balladáktól a vidám versekig bezárólag.

- Vannak kedvencei?
- Igen. Egyik kedvenc versem Ézsiás Lászlónak a Köszönöm az írást c.

verse, mert nagyon hitelesen mutatja be egy vak embernek a helyzetét, érzé-
seit. Ady Endre és József Attila verseit szeretem nagyon, mert elgondolkod-
tatóak és sokféle módon lehet azokat értelmezni. Többnyire olyan verseket
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tanulok meg, amelyeket színészek előadásában is meg lehet hallgatni. Úgy
gondolom, hogy ebből is sokat lehet tanulni, hogyan kell vagy lehet jól verset
mondani. Előfordul az is, hogy kötetekből tanulok verset.

- Milyen tervei vannak a közeljövőben?
- Szeretném folytatni a tanítást mind a két iskolámban, sőt azt is szeretném

elérni, hogy minél több tanítványom legyen. Az ügyesebb gyerekeket szeret-
ném versenyen is indítani. Szeretnék népdalokból, énekelt és mondott ver-
sekből tematikus előadóesteket csinálni. Szeretném a riportanyagot, riport-
sorozatot, az életútinterjúkat majd kiadni. Emellett nagyon szeretnék minél
több helyre eljutni, ahol meséket mondhatok, énekelhetek gyerekeknek és
felnőtteknek. Most nyáron is lesz néhány kórházi mesemondásom.

A táncházmozgalom és a népművészet, népi hagyományok újjáéledéséről
készülő életútinterjú-sorozatomat szeretném jobban kiteljesíteni. Emellett
természetesen a pihenésre is szánok időt, hobbim a gyöngyfűzés, olvasás
és az éneklés.

Árvay Mária

Gyerekként vesztette el látását és hallását, 
így lett világhírű író 2. rész

„Az ember soha nem elégedhet meg azzal, hogy a földön kússzék, ha iga-
zából szárnyalni vágyik”

Helen sosem állt meg, folyamatosan fejlődött tovább. Megtanult gépelni,
hogy képes legyen rögzíteni a gondolatait, kézből kézbe jelelni, azaz a siket-
némák jelbeszédét tapintás útján értelmezni. Így arra is képes volt, hogy
elvégezze a Radcliffe Egyetemet, és ezzel ő lett a világon az első siketvak,
aki bölcsészdiplomát szerzett.

Tanulmányai végéhez érve a segítő munkát választotta hivatásául.
Pontosan tudta, milyen nehézségekkel néznek szembe a sérült gyerekek és
felnőttek, így a világot járva (a japánok például különösen imádták, egy akita
kutyát is neki ajándékoztak) öntött beléjük lelket motivációs beszédeivel,
saját példájával, újságcikkeivel, könyveivel. „Ha én siketen és vakon is gaz-
dagnak és izgalmasnak találom az életet, akkor te milyen rengeteg dolgot
tudsz befogadni mind az öt érzékedet használva?” – kérdezte teljes joggal a
hallgatóságától. Harcolt a békéért, a nők egyenjogúságáért, érdekelték a
világ történései, és értette is azokat. Nem véletlen, hogy Charlie Chaplint és
Mark Twaint is a barátjának mondhatta, és több amerikai elnökkel is levele-
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zett. 1920-ban részt vett az American Civil Liberties Union (ACLU) megala-
pításában, előtte pedig nonprofit szervezetet alapított, ami a vakság megelő-
zése érdekében küzdött. Egész életében a legkülönbözőbb eszközökkel har-
colt a kiszolgáltatottak jogaiért, a vakok, siketek megsegítéséért.

Anne Sullivan áldozata
Mindezt Helen talán nem érhette volna el, ha nincs mellette Anne Sullivan.

Miután elvégezte az iskoláit, Anne nem adta fel segítői állását: egész életére
diákja mellett maradt. „Tanítóm annyira össze van forrva velem, hogy alig
tudok önmagamra gondolni nélküle. Sohasem tudnám megmondani, mit
köszönhetek a velem született hajlamoknak és mit az ő befolyásának. Azt
érzem, hogy az ő lénye elválaszthatatlan az enyémtől s hogy az én életem
léptei mindig az ő nyomába esnek. Ami jó van bennem, neki köszönöm, s
ami tehetségem, vágyam vagy örömem van, mindazt az ő szeretete ébresz-
tette föl” – írta róla Helen.

A két nő között létrejött szoros barátságot semmi és senki sem kezdhette ki,
még Anne férje sem. 1905-ben ment feleségül a Harvard Egyetem oktatójaként
és irodalmi kritikusaként dolgozó John Macyhez, de a kapcsolatuk idővel meg-
romlott, hiszen Anne-nek mindig Helen maradt az első. Amikor Anne 1914-től
betegeskedni kezdett, majd 1936-ban elért életének végéhez, Helen volt mel-
lette, ő fogta a kezét. Ekkor már Helen is az 56. évében járt, de segítség nél-
kül továbbra sem boldogult el a világban. Korábbi házvezetőnője, a skót Polly
Thompson került melléje, és kísérte utazásai során, illetve segítette otthoná-
ban. Helennek őt is el kellett veszítenie: 1960-ban Polly egy agyvérzés követ-
kezményeibe halt bele. Az asszony új segítő után nézett, így lépett az életébe
a Pollyt addig ápoló Winnie Corbally, és maradt vele élete végéig.

Az utolsó évek
Helent kivételesen hosszú élettel áldotta meg a sors, több stroke-ot is túl-

élt az 1960-as évek elején. Ezek a lakásához szögezték ugyan, de szellemét
megtörni nem tudták. „Az önsajnálat a legnagyobb ellenségünk. Ha behódo-
lunk neki, egész életünkben semmi bölcset sem tudunk tenni” – mondta egy-
szer. Tovább küzdött, aminek elismeréséül 1964-ben Lyndon B. Johnson
elnöktől megkapta a Szabadságért Elnöki Érdemérmet. Rá egy évre az
1965-ös New York-i világkiállításon a Leghíresebb Nők közé választották.
Helen Keller három évvel később, 1968 júniusában szenderült örök álomra,
békésen, nem sokkal a 88. születésnapja előtt. Kívánságának eleget téve
hamvait Anne Sullivan maradványai mellé temették.
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Helen emlékezete
Helen Keller olyan ember volt, akit nem szabad elfelednünk. Szerencsére

12 könyvet és számos újságcikket hagyott ránk, amiket olvasva közelebb
kerülhetünk egy ragyogó elme, egy újító típusú asszony és egy siketvak
ember életéhez, örömeihez, nehézségeihez, sikereihez, küzdelmeihez.
Magyarul a Csöndes, sötét világom, a Szakadékból a fényre, és az Életem
története/Anne Mansfield Sullivan levelei című könyveit érhetjük el.

Fenyvesi Zsófi
https://divany.hu/offline/2019/08/18/helen-keller/?fbclid=IwAR01nUL7

XJDf6FwpJ3LnmGTIT8R0-MqeruQzfAt-HdRNzDIT-jPqRCX_1z8

Tuti tippek, rövid hírek
Távszem – Már a tesztidőszak első felében teljesült 

a vállalt hívásszám
2019. július 16. óta zajlik a Távszem szolgáltatás nyilvános tesztelése. Bár

a hívások száma már az első három hónapban meghaladta a projektben vál-
lalt minimumot, a menedzsment természetesen továbbra is bízik az egyre
növekvő érdeklődésben. A pályázat keretében beszerzett okostelefonok több
mint a fele már a felhasználóknál van, a fennmaradó 322 darab pedig októ-
ber folyamán kerül kiosztásra. Emellett a saját eszközt használók érdeklődé-
se révén is folyamatosan növekszik a szolgáltatásban regisztrált látássérül-
tek száma. A projekt utolsó három hónapjának legfőbb tevékenysége a
tapasztalatok összegyűjtése és a fenntartásról való gondoskodás lesz.

A tesztüzem első két hónapjában nagyjából 2800 hívást fogadtak a
Távszem operátorok, ami messze meghaladta mind a projekt teljesítéséhez
előírt havi átlagértéket, mind a menedzsment várakozásait. Ezzel az egyéb-
ként elvárt 3800 hívás gyakorlatilag már a tesztidőszak felénél teljesült. A
szolgáltatás minősége szempontjából azonban sokkal fontosabb, hogy a fel-
használók által adott azonnali értékelések átlaga 4 fölött van, vagyis a hasz-
nálók többnyire elégedettek mind a szolgáltatás technikai feltételeivel, mind
az operátorok munkájával.

A Távszemet továbbra is kíséri a sajtó érdeklődése. A júliusi sajtótájékoz-
tatót követően nemcsak a nyilvános tesztidőszak elindulásáról kiadott hiva-
talos sajtóközlemény jelent meg számtalan online és nyomtatott sajtóorgá-
numban, hanem több interjú is készült a Távszem projekt munkatársaival, az
operátorokkal, mentorokkal és néhány felhasználóval is. Hírt adott a
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Távszem szolgáltatásról többek között a Kossuth, az Infó és a Civil Rádió, a
Karc-FM, a Vas Népe, a Magyar Hírlap, valamint az MTV Esély című fogya-
tékosügyi magazinműsora is. Az MVGYOSZ Hírlevél és a Vakok Világa olva-
sói augusztustól decemberig interjú-sorozatban ismerkedhetnek meg a
Távszem operátorokkal és ügyfélszolgálati munkatársakkal. Hasonló interjú-
sorozat hallható a Civil Rádióban is.

A Távszem projekt utolsó szakaszában ismét országjárásra indulnak a
program szakmai megvalósítói. A megyei egyesületeknél 2019. október és
november során megtartandó Távszem tapasztalatcserélő találkozók célja
elsősorban a projekt támogatásával okostelefonhoz jutott és a mentori szol-
gáltatást igénybe vevő felhasználók tapasztalatainak, visszajelzéseinek
összegyűjtése. Ugyanebből a célból egy anonim online kérdőívet is közzé
teszünk, melynek kitöltésével bárki megoszthatja visszajelzéseit és fejleszté-
si javaslatait, aki használja a Távszem szolgáltatást.

A Távszem projekt keretében 7 darab partneri workshop megrendezését is
vállaltuk országszerte. Ezekből az elsőkre már sor is került: Budapesten szep-
tember 12-én, Debrecenben és Kaposváron pedig szeptember 30-án. A ren-
dezvények célja a látássérültek számára biztosított és hazánkban egyértel-
műen újdonságnak számító online távsegítő szolgáltatás ismertté tétele, a
közintézmények, közszolgáltatók és egyéb partnerszervezetek bevonása az
alkalmazás népszerűsítésébe, valamint közös gondolkodás kezdeményezése
arról, hogy a szolgáltatók munkáját, illetve az általuk nyújtott szolgáltatások-
hoz való egyenlő esélyű hozzáférést milyen módon könnyíti meg a Távszem
szolgáltatás a látássérült ügyfelek számára. Már az első alkalmakon érdemi
párbeszéd indult el az MVGYOSZ és tagegyesületei, illetve a szolgáltatók és
döntéshozók között, ráadásként pedig több izgalmas fejlesztési ötlet is szüle-
tett. A projekt záró rendezvényére december elején kerül sor Budapesten.

A kétéves projekt lezárásával természetesen nem ér véget a munka. A
szolgáltatás fenntartására az MVGYOSZ hároméves kötelezettséget vállalt,
a Távszem applikáció és szolgáltatás fejlesztésének második ütemére vonat-
kozó koncepció pedig már az irányítóhatóság előtt van.

Németh Orsolya társadalmi kapcsolatok referense

A nyomtatási hibák oka a Braille-kiadványokban

Gyakran kérdezik az olvasók, hogy hogyan fordulhat elő nyomtatási hiba a
Braille-írással készült könyvekben, folyóiratokban, az ő számukra szeretnénk
most egy magyarázatot adni.
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Tudni kell, hogy ezeknek a hibáknak az aránya elenyésző, a legutóbbi kifo-
gás egyetlen karakternyi hibára érkezett az összesen 330 ezer karakterből
álló Vakok Világa folyóiratban. Ez az arány a síkírásos könyvekben sokkal
nagyobb, bár ott általában emberi hiba, elgépelés, a szerkesztő figyelmet-
lensége miatt kerül bele az elírás a könyvbe.

A Braille-könyvek viszont olyan technológiával készülnek, hogy a gép, a
nyomtató is képes hibát ejteni. Hogyan lehetséges ez?

Régen egész más technológiát használtak a Braille-nyomtatásra, az úgy-
nevezett tégelysajtolást. Ezt váltották fel a modern gépek, melyek a számí-
tógépes technológia miatt kevesebb hibát kellene, hogy vétsenek. Mégsem
így van ez. A gépek gyártóinak válasza szerint az egyre jobbnak vélt és egyre
pontosabb gépekkel sem tudják kiküszöbölni az összes hibát, és szavatolni
a felhasználó által amúgy jogosan elvárt tökéletes, hiba nélküli állapotot.
Nincs pontos válasz azzal kapcsolatosan, hogy milyen hibaszázalékkal dol-
gozhat egy gép, az egyik gyártóból egyszer egy igen magas, 10%-os elfo-
gadható hibaarányt sikerült kicsikarni válaszképp. Ez a szám persze irreáli-
san magas, ezt még csak egészen távolról sem közelítjük meg.

Tavaly több, mint 3,7 millió forintot költött az MVGYOSZ az ipari Braille-
nyomtató felújítására, így garantáljuk, hogy azon minden hibás mechanikai
és elektronikai alkatrész ki lett cserélve. A korrektorok az elektronikus anyag-
ban javítanak minden elgépelést, de mivel a gép nem képes 0%-os hiba-
aránynyal működni, ezért elképzelhető, hogy a nyomtatott anyagban benne
marad 1-1 hibapont. Amennyiben már 3-4 hibapont fordul elő, kivizsgáljuk a
problémát, és javítjuk a gépet.

A gyártó megerősítette, hogy a teljesen új gépek ugyanúgy hibázhatnak,
mint a 10+ éve működőek. Jelenleg a világon nem áll rendelkezésre ennél
jobb, precízebb, modernebb Braille-nyomtatási technológia.

Ádám Judit
Az MVGYOSZ segédeszközboltjának kínálatából

Esőkabát pelerin
Ár: 2700 Ft.
Ez a bebújós, kapucnis, praktikus darab megvéd bennünket az esőtől,

továbbá használata során nagy méretének köszönhetően elfér alatta a háti-
zsákunk, vagy oldaltáskánk is. Amikor épp nincsen rá szükségünk, kis helyen
tudjuk tárolni, mivel kb 15*15*2 cm-esre össze lehet hajtogatni. A bal és jobb
oldalán található egy-egy lyuknak köszönhetően kezünket szabadon tudjuk
mozgatni, de a felkarunkat még így is védi a csapadéktól.
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További termékjellemzők:
- szabása: uniszex
- mérete: univerzális (180 cm magas embernek a térde alá ér)
- színe: fehér, a mell és hát részén szürke fényvisszaverő csíkkal
- anyaga: pvc

Patentos irattartó
Ár: 130 Ft.
Ezzel az A5-ös méretű termékkel megvédhetjük fontosabb iratainkat a

különböző szennyeződésektől.

Ablakos okmánytartó
Ár: 555 Ft.
Hagyományos, lapozható, műanyag okmánytartó, melynek az eleje átlát-

szó, így a gyakran használt igazolványunkat nem kell kivennünk a tokból.

Plüss okmánytartó
Ár: 620 Ft.
Hagyományos, lapozható, műanyag okmánytartó. A termék eleje és hátul-

ja igényes, plüss borítású.

Átlátszó tok MVGYOSZ arcképes igazolványhoz
Ár: 250 Ft.
Az igazolványhoz pontosan illeszkedő méretű, a klasszikus füzetborítók-

hoz hasonló, egyszerűen, könnyen és gyorsan felhelyezhető, átlátszó
műanyag borító vásárolható boltunkban. A termékkel védhetjük az igazol-
ványt a szennyeződésektől, megakadályozhatjuk a címlap felirat lekopását.
Ellenőrzés során az igazolványt nem kell kivenni a tokból, mivel a borítóval
együtt kinyitható. Használatával megőrizhető az igazolvány eredeti állapota.

Alcatel 2008G mobiltelefon
Ár: 12.600 Ft.
A telefon fizikai gombokkal rendelkezik. A készülék számbillentyűinek meg-

nyomását a gyártó beszédtámogatással látta el. A készülékre képernyőolva-
só nem telepíthető.

Főbb jellemzők:
- méret: 117x61.5x12.5 mm
- súly: 90 g
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- szín: fekete
- gyors billentyűk: telefonzár, SOS
- kijelző: 2.4 QVGA 320 x 240 pixel
- akkumulátor: 1400mAh
- készenléti idő: 350 óra
- beszélgetési idő: 16 óra
- zenelejátszás: 25 óra
- videó lejátszás: 5 óra
- töltési idő: kevesebb, mint 3 óra
- telefonkönyv: 250 név
- SMS tárhely: 300 db
- naptár, hívás szűrő, jegyzetek
- ébresztőóra, számológép, hangfelvevő
- micro USB csatlakozó
- belső memória 16MB ROM + 8MB RAM
- ebből felhasználható 5MB, Micro SD kártyával bővíthető 32 GB-ig
- FM rádió, zenelejátszó, 3.5 mm audio jack
A csomag USB-kábelt, töltőt és headsetet tartalmaz.

Somogyi BTHP 5000 (vezeték nélküli multimédia fejhallgató)
Ár: 5590 Ft.
Ezzel a termékkel mindig magunknál tudhatjuk kedvenc zeneszámainkat,

rádióállomásainkat, valamint a beépített mikrofonjának, akkumulátorának és
a bluetooth technológiának köszönhetően okos eszközünkhöz csatlakoztat-
va hívásokat is kezdeményezhetünk, fogadhatunk vele.

Főbb jellemzők:
- vezeték nélküli bluetooth kapcsolat
- FM rádió automatikus állomáskereséssel
- MP3 lejátszás Micro SD kártyáról
- beépített érzékeny mikrofon
- hívások kezdeményezése és fogadása a telefon érintése nélkül
- masszív fém, párnázott fejpánt
- beépített Li-Po akkumulátor
- vezetékes és vezeték nélküli mód
Tartozékok:
- USB-micro USB töltőkábel
- 3,5/3,5 mm csatlakozókábel (1 m)
A termék színe szürke.
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Szkennelő állvány
Ár: 7000 Ft.
Tudta, hogy okostelefonnal lehetőség van a nyomtatott szövegek

(könyvek, hivatalos levelek) felolvastatására? Ehhez szükség van egy
olyan okostelefonon futó programra, amit kifejezetten erre fejlesztettek ki
és egy jó fotóra a felolvastatni kívánt szöveget tartalmazó nyomtatvány-
ról. Éles és teljes képet készíteni egy papírlapról vakon azonban nem
egyszerű, márpedig ezen múlik, hogy milyen gyorsan és milyen minő-
ségben ismeri fel a szöveget a telefon. Ehhez nyújt segítséget a szken-
nelő állvány.

A terméket kifejezetten a vakok igényeihez alkalmazkodva fejlesztette ki az
MVGYOSZ. Az eszköz könnyen és gyorsan szétszerelhető, kompakt mérete
miatt elfér egy hétköznapi hátitáskában is. Könnyű és masszív. Összeszere-
lése vakon is gyorsan elvégezhető. A telefon megfelelő elhelyezését egy
fixen pozícionálható (támpont) konzol segíti. A készüléket egy csúszásgátlós
felületre kell fektetni a konzolhoz igazítva, majd a tárgyasztalra helyezett
papírlapról (mivel a fotózás közben nem mozog a telefon) gyorsan lehet éles
képet készíteni, ami alapján megkezdődhet a szöveg felismerés és a felis-
mert szöveg felolvastatása.

Az állvány használatával és a Távszem szolgáltatás igénybevételével akár
olyan, szórólapokon és újságokban levő tartalmakat is felolvastathat, ame-
lyekkel a színes képeket tartalmazó háttér elé írt szöveg miatt az okostelefon
applikációk nem boldogulnak.

iPhone adat-és töltőkábel
Ár: 1900 Ft.
A termék prémium minőségű, elszakadást, kontakthiba fellépését gátló tex-

til borítással rendelkezik.

Reizen angolul beszélő ébresztő óra
Ár: 6065 Ft.
A termék négyzet alakú, kb. ujjnyi vastagságú. Kijelzője LCD, a ház anya-

ga műanyag, ezüstszínű. Az óra tetején található gombbal tudjuk lekérdezni
a pontos időt, míg a kijelző alján található négy darab gomb segítségével tud-
juk az ébresztés idejét és a kívánt ébresztési hangot beállítani. A kijelzőt és
a négy darab gombot egy-egy műanyag lap védi a szennyeződésektől,
továbbá ezeknek a kihajtható műanyag lapoknak köszönhetően az éjjeli
szekrényünkre is állíthatjuk az ébresztő órát.
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A termék két darab AAA-s elemmel működik. Az ár az elemeket nem tar-
talmazza.

Benedek Zoltán

Mi történt a kutyaiskolában?

Gratulálunk Csiszár Tamásnak és Riónak a sikeres közlekedésbiztonsági
vizsgához! Külön köszönet jár Mariannának, Tamás édesanyjának a lelkes
támogatásért!

Köszönjük Greczula Csillának és családjának a profi kölyöknevelői mun-
kát.

Vizsgabírók: Hajdu Mária, Juhászné Mályi Edit és „kerekei”, Renkó
Zsuzsanna.

Kiképző: Rózsa Kata, aki Riót – nem hagyományosan – jobb oldalra
képezte. Így már a második jobb oldalra képzett vakvezető kutyát adhattuk ki
látássérült részére.

Nagyszerű közlekedésbiztonsági vizsgát tett Benedek Zoltán Rylie nevű
vakvezető kutyával. Nagyon kemény, budapesti, belvárosi forgatagban!

Gratulálunk a párosnak!
Köszönjük Lengyel Zitának és Odus Dánielnek a nevelőmunkát!
Vizsgabírók: Bernáth Zsóka, Nyíriné Marcsi és Rózsa Kata.
Kiképző: Németh Ágnes.

Schiff Mónika a VKK vezetője

Kölyöknevelési nap Csepelen

Köszönjük, hogy ilyen sokan eljöttek a szombati Kölyöknevelési napra.
Nagyon sokan voltunk! Az összes tervezett programot megtartottuk, és a
tájékoztatók végeztével az érdeklődők egy jelentős része jelentkezett is
kölyöknevelőnek, így már a hamarosan születendő alom kölykei is befoga-
dóra találtak.

Mindenkire, aki jelentkezett nevelőnek, egy nagy és izgalmas feladat vár
hamarosan. Köszönjük, hogy részesei lesznek a jövő vakvezető kutyái kikép-
zésének!

Schiff Mónika a VKK vezetője
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Fontos a vakvezető kutyák utógondozása

A vakvezető kutyák átadá-
sát hosszú folyamat előzi
meg, melynek lépéseit a leg-
többen nagyjából ismerik.
Amikor a látássérült ember-
hez kerül a kutya, az állat
megbízható, tökéletesen ki
van képezve a feladatra,
amit el kell látnia, tudja,
hogyan viselkedjen emberek
között, tömegközlekedésben, munkahelyen. Viszont hiába tűnik úgy, hogy
szuper képességekkel rendelkezik – ugyanolyan, mint bármilyen kutya: attól,
hogy egyszer be lett tanítva, nagyon könnyű elrontani.

Családtag vagy munkatárs?
Ahogy a gazdihoz kerül a kutya, rengeteg minden változik, és a kutya visel-

kedésén, személyiségén sokat alakít a gazdájával való kapcsolat. Azt viszont
sokan elfelejtik, hogy tekinthetjük családtagnak a vakvezető kutyát, de ez
nem azt jelenti, hogy mindent meg kell neki engedni. Az MVGYOSZ kikép-
zőiskolája többek között ezért vette át az Angliában a ‘90-es években kifej-
lesztett programot, melynek egyik fontos eleme az utógondozási szakasz.
Ennek a kutya egészségügyi és fizikai állapotának ellenőrzésén túl az is fe-
ladata, hogy segítse a gazdikat aktívan tartani a kutya tudását.

Évente több alkalommal is tartunk utógondozási napot, melyek közül le-
galább egyen részt kell vennie mindenkinek, aki vakvezető kutyával rendel-
kezik az MVGYOSZ jóvoltából. Ezen alkalmakkor betekintést nyerünk a
páros munkájába, és így korrigálási lehetőségünk is van.

A leggyakoribb, jóindulatból elkövetett hibák
Mivel egymáshoz idomul a munkastílusuk, sokszor előfordul, hogy az

átadó tanfolyamon elhangzottakra nem mind emlékezik a gazda, vagy simán
csak egy-két dolog kimarad az életükből. Gyakran az általános fegyelem
szokott szétcsúszni, vagy ha rutinszerűvé válik a közlekedés, már nem köve-
teli meg a gazda a pontos jelzéseket a gyorsabb haladás érdekében. Így
viszont a kutya akár el is „felejtheti” az adott objektum jelzését (jellemzően
járdafellépő, nyitott ajtó jelzése szokott például „elkenődni”). További általá-
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nos probléma, hogy ha a gazdának van még látásmaradványa, arra támasz-
kodva igazából ő vezeti a kutyát.

A felsoroltak mind az általános munkamorál és fegyelem romlásához
vezetnek, melyekből egy idő után az lehet, hogy nem stabil a behívás, a
gazda szorong, hogy a kutya nem jön vissza, vagy nem viselkedik jól más
kutyákkal, illetve a tanultak egy része is halványodik, megálló, ülőhely meg-
keresésében, zebrán való átkelésben egyre kevésbé megbízható a kutya.

Az átadó tanfolyamon igyekszünk minden fontos tudnivalóra kitérni, de ter-
mészetesen mindig vannak egyedi problémák, amiket nem látunk előre. A
gazdák általában nagyon hálásak a kutyáknak a segítségért amit nyújtanak,
ezáltal nagyon is hajlamosak az engedékenységre. Ez soha nem vezet jóra,
mert a kutyáknak szeretet mellett fegyelemre is szükségük van. A legtöbb
esetben a kutya elhízásához is a szeretet és a jóindulat vezet, hisz azért ad
neki többet enni a gazdi, hogy a kutya örüljön. Csakhogy ezzel nemcsak a
kutya egészségét veszélyezteti, de a saját biztonságát is, ugyanis az állat
lassabb lesz, kevesebb lelkesedéssel dolgozik, és persze az élettartama is
megrövidül.

A legtöbbet tehát azzal teheti a gazdi a kutya jólétéért és boldogságáért,
ha betartja a képzésen tanultakat a szeretetkapcsolat megtartásával, ugyan-
akkor nem hagyja „elkanászodni” az ebet, hanem mindig megköveteli tőle a
fegyelmet.

Ádám Judit

Részletes tájékoztatás segítőkutyával való 
repülős utazásról

A Wizz Air levélben tájékoztatta az MVGYOSZ-t, hogy módosította a hon-
lapjukon elérhető tájékoztatást a segítőkutyával való repülésről, így átlátha-
tóbbak a kutyával való utazás feltételei.

Az Egyesült Királyság összetett követelményrendszert támaszt a kutyák
repülőn való szállításával szemben, de legalább most már ennek minden
pontja ismert. Így aki oda utazna vakvezető kutyával, az utazás előtt minden
szükséges információról előre tájékozódhat.

Külföldre való utazás esetén elég a foglalás során jelezni, hogy segítőku-
tyával utazik, és a repülés előtt legkésőbb 48 órával elküldeni a légitársa-
ságnak az alábbi dokumentumokat:

- igazolás arról, hogy a kutya hivatalos segítőkutya,
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- minden egyéb dokumentum, amely a kiindulási és az érkezési országok
előírásai szerint szükséges.

Az Egyesült Királyságba akkor utazhat segítőkutya, ha
- mikrochippel van ellátva,
- rendelkezik különleges (állatorvos által kiadott) útlevéllel vagy harmadik

országbeli orvos által kiállított igazolással, amely tartalmazza különösen az
állat színét, fajtáját, nemét és a mikrochip vagy tetoválás számát,

- rendelkezik oltási könyvvel és veszettség ellen beoltásra került.
A segítőkutya szállítása díjmentes az Európai Unión belül, illetve az unió

országaiból az unión kívüli országokba induló járatainkon. Egy járaton csak
egy kutya utazhat és nem foglalhat el ülőhelyet.

További információk: https://wizzair.com/hu-hu/informaciok-es-szolgaltata-
sok/utazasi-informaciok/kulonleges-segitseg

Ádám Judit

Társas barangoló

Meglepetések délen

Beszámoló a VGYHE Turista Szakosztályának 2019. szeptember 6-8.
között lezajlott kirándulásáról

42 turista indult autóbusszal az MVGYOSZ székháza elől 3 napos ország-
járásra. Idegenvezetőnk a művelt, szakmailag és emberileg kiváló Csillag
Péter volt. Utunk először Bács-Kiskun megye székhelyére, Kecskemétre
vezetett. A város tágas terekkel, sok-sok virággal és szép épületekkel fogad-
ja a látogatókat. Legközismertebb épülete a Cifrapalota és a szintén sze-
cessziós stílusban épült Városháza, melyet Lechner Ödön és Pártos Gyula
alkotott (1893-1896). A szecesszió szakított a régi stílusokkal, újat, játéko-
sabbat akart. Lechner és kortársai létrehozták a magyar szecessziós stílust,
amely sok népművészeti elemet használt, díszítésben gyakran a gyönyörű
Zsolnay-kerámiát.

A Barátok temploma előtt állva kellemes harangjáték ütötte meg a fülünket:
„Kecskemét is kiállítja nyalka verbunkját”. Nekünk meglepetés volt a
Városháza főhomlokzatáról óránként felhangzó zene. A templom oldalán
megnézhettük, megtapogathattuk a Purgatórium című domborművet. Azt
ábrázolta, mikor a pokol tüzében égő lelkekért lenyúl az angyal, miután átes-
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tek a tisztítótűzön. A város híres szülötteinek: Katona Józsefnek, Kodály
Zoltánnak több közintézmény, köztér és szobor őrzi emlékét.

Következő állomásunk a méneséről híres Mezőhegyes volt. Századok óta
folyik itt lótenyésztés. Második József és Ferenc József is meglátogatta a
telepet, hiszen innen kerültek ki a hadsereg számára fontos katonalovak. A
kiegyezés után magyar kézbe került ménesbirtok megszervezőjéről, Kozma
Ferencről kapta nevét az iskola, melynek igazgatója vezetett bennünket a
telepen. Az istállóban rekeszekben álltak a szép, barátságos lovak. Fekete
nóniusz, melynek ősét Napóleon méneséből zsákmányolták elődeink.  A vid-
rán sárga a tisztek lova volt. Tartanak még angol félvéreket, összesen 420
lovat. A park egy különleges platánfája alatt készítettünk csoportképet.

Innen Battonyára vezetett utunk, ahol több meglepetésben volt részünk.
Megtudtuk, hogy itt született idegenvezetőnk nagyapja, Molnár-C. Pál, a
híres festő. A művész munkásságának fénykora az 1930-40-es évekre esett.
Péter sokat mesélt nagyapjáról és elvitt bennünket a Molnár-C. Pál
Emlékházba, ahol megnézhettük a mester festményeit. Édességgel és
műsorral is kedveskedtek. Battonyai és a Szerbiához tartozó Pécskáról jött
gyerekek adtak elő jeleneteket Molnár-C. Pál gyerekkori élményeiből, korhű
ruhákban. Nagyon elcsodálkoztunk a település méreteihez képest nagy és
díszes templomon, a „falusi katedrálison”. A főoltár és még több festmény
vezetőnk nagyapjának tehetségét dicséri. Újabb kellemes meglepetés ért
bennünket, mert egy kis orgonakoncertet is kaptunk ajándékba. Átszellemül-
ten érkeztünk Makóra, hogy elfoglaljuk 2 ágyas szobáinkat a Pulitzer János
Kollégiumban. Akinek kedve volt, elment az érdekes hagymafesztiválra.

Másnap Tompánál szerencsésen átjutottunk a szerb határon, és hamaro-
san megérkeztünk Szabadkára, a Vajdaság központjába. A mezőváros akkor
indult rohamos fejlődésnek, mikor 1869-ben megépült a Szeged-Fiume vas-
útvonal. Lehetett már a jó földben termelt gabonát szállítani a tengerig is. A
viruló városban Budapest után másodikként indult meg a villamos közleke-
dés. A büszke városatyák gyönyörű városházát építettek. Előtte látható egy
különleges, kékszínű, többmedencés, Zsolnay-kerámiából készült szökőkút.
Az impozáns épületbe lépve megdöbbentett a gazdagon díszített fal, meny-
nyezet és bútorok látványa. A lépcsőház zöld Zsolnay-kerámiával van bur-
kolva, felső részén tenyérnyi, ezüstszínű korongokban az egyes mestersé-
geket ábrázoló kis domborművek láthatók. Leginkább a Díszterem hatalmas
mérete és gyönyörű látványa nyűgözött le. Nagy, színes üvegablakokban a
magyar történelem nagy alakjait láthattuk. Széchenyi és Deák képe is ott
díszlett, a történelem viharai nem bántották.
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Kellemes meglepetés volt a zsinagóga meglátogatása. Az épület keleties
vonása mellett a magyar szecesszió erős hatása érvényesül. Az épület kívül-
belül nagyon szép. A magyar kormány is részt vett a 2018-ban történt felújí-
tásában. Délután a szabadkai piacon vásárolgattunk és fedél alól nézhettük,
hogy esik az eső.

Harmadik nap Makó nevezetességeit kerestük fel. A várost 1686-ban az
országot elhagyni kénytelen törökök bosszúból teljesen elpusztították. De az
élet hamarosan újra indult, a város fejlődött, főleg a monarchia idején, mint
Csanád megye székhelye. Sajnos Csanád megye megszűnt, a volt székhely
csak az 1970-1980-as évektől kezdett újra éledni. Néhány érdekességet sze-
retnék csak kiragadni, melyek Makóra jellemzőek: városháza, főtér, régi
posta, a hegedűs Fátyol Misi szobra és természetesen a híres Hagymaház,
amely Makovecz Imre egyedi, zseniális stílusában készült. Az üvegtornyok-
ban lévő kisebb tornyok szimbolizálják a hagyma belsejét és rétegeit. Szintén
organikus stílusban készült a makói Hagymatikum Gyógyfürdő.  A hagyma
alakú kupolával az épület érdekes, szép, szinte játékos.

Szeged volt utolsó állomásunk. Sétáltunk a patinás Kárász utcán, beültünk
a híres Virág cukrászdába, ahol egykor Ady is megfordult. Megcsodáltuk a
Dóm téren az 1879-es árvíz után épült Fogadalmi templomot, s az őt övező
árkádok alatt a magyar tudomány, művészet nagy alakjait ábrázoló dombor-
műveket. Hazaindulás előtt ehettünk halászlét a Tisza parton, vagy fagyiz-
hattunk a történelmi városrészben.

A kirándulás kellemességével emelkedik ki a sok, szép, emlékezetes
országjárásunk közül. Változatos volt a program, sok új információhoz jutot-
tunk, nem volt fárasztó a napi útvonal. Nagyon jól vezetett és magyarázott
Csillag Péter idegenvezetőnk. Még az időjárás is igazodott hozzánk.
Köszönjük Hirth Ignác szakosztályvezetőnek és az anyagi hátteret biztosító
alapítványnak.

A Turista Szakosztály nevében: Balázs Éva

Meghívók, közlemények, hirdetések
Az MVGYOSZ sajtótermékeinek előfizetési díja 2020-ban

Az MVGYOSZ elnöksége 2019. október 4-én tartott ülésén döntött arról,
hogy a szövetség sajtótermékeinek ára 2020-ban változatlan marad. Ennek
értelmében tehát:
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- Vakok Világa sík 4620 Ft
- Vakok Világa Braille: 4095 Ft
- Vakok Világa elektronikus 1890 Ft
- Vakok Világa hangos (MP3) 1890 Ft
- RTV Braille 6285 Ft előfizetési díjon vásárolható meg.
Részletes tájékoztatás az előfizetéssel kapcsolatosan Szitás Anett munka-

társtól kérhető az elofizetes@mvgyosz.hu e-mail címen.
Dr. Nagy Sándor elnök

„Muzsikánál nincs jobb barát”

Kisnémedi Varga Pál és barátai zenés
műsort adnak a Magyar Vakok és
Gyengénlátók Országos Szövetsége székhá-
zában 2019. november 16-án. 

A műsorban fellépnek: Kisnémedi Varga
Pál, Hlavátsch László, Kovács Böske, Ódor
Vera, Németh Nikoletta, Hegyi Erzsébet,
Németh Sándor.

Konferál: Bodrogi Zsuzsi
Zenei kíséret: Reményi Géza és zenekara
A műsorban magyar nóták, operettek, örök

zöldek is elhangzanak.
Időpont: 2019. november 16. 14:30
Helyszín: MVGYOSZ székház (1146

Budapest, Hermina út 47.)
Belépő: 1200 Ft
Jegyeket az MVGYOSZ székház portáján lehet kapni 2019. szeptember

10-től.

Társat keresek

53 éves, 190 cm magas, látássérült férfi keres, lehetőleg Veszprém és kör-
nyékén tartós kapcsolatra vágyó hölgyet.

Elérhetőségeim: somogyirobert66@gmail.com
és tel.: +36(70)631-6845.
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