2013. január
dót az átállás, mert a billentyűkombi
nációk nagy része megegyezik - tudtuk
meg - emellett plusz funkciókat is kap
hatunk, ha az NVDA mellett döntünk
pl. a program felolvassa az egér aktuá
lis státuszát úgy, hogy közben nem rán
gatja a képernyőt (ezzel is könnyítve a
látó és vak közötti munkát). Emellett
óriási előnye, hogy létezik belőle
portable, azaz hordozható verzió,
melyhez nem kell más, csak egy pendrive. így bárhol, bármilyen gépen tu
dunk dolgozni, akár ismerősöknél vagy
egy netkávézóban.
A bemutató végén az előadáshoz
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méltóan interaktív kérdés-felelet vette
kezdetét, mely érintette a problémá
sabb területeket is pl. kivétel szótár, de
újabb információk is napvilágra kerül
tek pl. az érdeklődők hallhatták a so
kak számára a múlt hangját jelentő
Braillelap PC-t NVDA támogatással
megszólalni.
A rendezvény záró momentumaként
az alapítvány minden megjelent szá
mára egy DVD-t ajándékozott, melyen
még több információ, hanganyag érhe
tő el az innovatív képernyőolvasóról.
Horváth Nikoletta

Sport és szabadidő
Veszélyben a csörgőlabda,
nincs elegendő játékos
A goalball (csörgőlabda) világszerte
a látássérült emberek legnépszerűbb
csapatjátéka. A férfiak és a nők köré
ben egyaránt hódít a labdajáték, és ha
valaki elkezdi űzni, a hazánkban jelen
leg amatör sportként létező tevékeny
séget, akkor az kíméletlenül beteggé te
szi, hosszabb-rövidebb időre megfertő
zi. Nem kell hozzá más, mint: egy lel
kes, áldozatkész csapat, elszántság, ki
tartás, az eredményekhez pedig sok
sok edzés, no meg a remek hangulat. A
recept egyszerű, viszont a megvalósítás
annál nehezebb.
Jelenleg Magyarországon Egerben,
Nyíregyházán, Tatabányán, valamint

Budapesten vannak csapatok. A játé
kos állomány sajnos sehol sem elegen
dő, a nőknél pedig egyeltalán nem meg
oldott a merítési lehetőség. Már három
éve csak öten próbálunk tenni azért,
hogy a sportot az országban valóban
elfogadják, hogy az eredményeinket,
törekvéseinket elismerjék, hogy a csör
gőlabda ismét régi fényében tündököl•••
jón.
Ha kedvet érzel ahhoz, hogy te is ki
próbáld magad egy csapatban, jelent
kezz
Páni
Róbertnál
a
panirobi67@gmail.com e-mail címen.
A női csapat

