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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
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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-


