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Kedves Tagok!
Ezúton tájékoztatunk mindenkit, hogy 2016 decemberében megszűnt a
Szemfüles újság. Helyette megújult tartalommal Hírmondó kiadványunk
kerül kiküldésre. Ebben egyesületi híreket, jogszabályváltozásokat,
technikai újdonságról szóló cikkeket szeretnénk megosztani a tagokkal.
Terveink szerint 2-3 hetente jelentkezünk.

Egyesületünk dolgozói létszáma három új taggal
bővült
Miklós Csilla – Személyi segítő
Csilla a pécsi egyetemen végzett
szociális munkás szakon. Mindig is
emberekkel szeretett volna foglalkozni.
Először Kaposvár környékén dolgozott,
majd az élete Budapestre szólította. Egy
rendezvényen, ahol fogyatékkal élők voltak a vendégek, eldöntötte, hogy
ő
megváltozott
munkaképességűekkel,
fogyatékossággal
élő
személyekkel szeretne foglalkozni.
Korábban már egy évet dolgozott egyesületünknél, és most örömmel
vettük ismét sorainkba. Amennyiben személyi segítőre van valakinek
szüksége, Csilla szívesen áll rendelkezésére.
E-mail: mikloscsilla12@gmail.com
Telefon: 06-20/960-7409

Bodó Gábor – Kliens koordinátor, szociális munkás
Gábor Nagykanizsán élte életét az egyetemig, ami Budapestre szólította
őt és itt is maradt.
Több évet dolgozott a Család- és gyermekjóléti szolgálatnál, de február
1-től az elemi rehabilitációval kapcsolatban lehet őt keresni.
Tervei között szerepel önfejlesztő, önképző tréningek, illetve, ha igény
lesz rá, párterápiák szervezése.
E-mail: bodo.gabor@siketvakrehab.hu
Telefon: 06-30/480-9185
Katona Andrea kulturális programszervező
Andrea a főiskola elvégzéséig Szegeden élt, ahol kulturális
menedzserként végzett.
Közreműködött egyetemi rendezvények, ingyenes városi programok,
kirándulások szervezésében. Közel 20 éve Budapesten él.
Látássérültként tisztában van a mindennapi élet nehézségeivel.
Ezúton jelzi, hogy szívesen veszi, ha a tagok jelzik felé, milyen kulturális
programon vennének részt szívesen
E-mail: katonaandi1968@gmail.com
Telefon: 06-20/960-7183

Android vagy iPhone?
Mióta a mai értelemben vett okostelefonok
léteznek, folyamatosan fellángolnak a hitviták
arról, melyik telefon, vagy épp milyen mobil
operációs rendszer a legjobb.
„A vakok inkább iPhone-osok.”
Az iPhone utolsó kettő modelljében már
automatikusan telepítve van a felolvasó és a
diktáló funkció. Már ezzel sem kell bajlódni.
Egységes rendszer
Ez az Apple egyik leghangosabb marketing-fegyvere az Android ellen.
Míg a sokféle gyártótól származó készülékeken a rendszer sokféle
verziója fut, az iPhone-ok utolsó 3-4 generációjára egyszerre érkezik a
legfrissebb iOS verzió, ezért kis ráhagyással igaz az, hogy egy iPhone-

tulajnál kilencvensok százalékos bizonyossággal a legfrissebb rendszer
működik, míg egy androidos futtathat 4.x-től 7.x-ig bármit, ahogy épp a
gyártó kedve tartja. Ez egyrészt biztonsági okokból aggályos, másrészt a
fent említett app-kínálatot is befolyásolja, hiszen egyszerűbb alkalmazást
fejleszteni egy olyan platformra, ahol tudjuk, hogy mindenki ugyanazt a
változatot használja.
Amikor megveszünk egy Androidot futtató telefont, nagy eséllyel találunk
rajta egy csomó olyan appot és kiegészítőt, amire az égvilágon semmi
szükségünk. A gyári Android fölött ott fut egy extra felhasználói felület,
és előre telepítve figyel a gyártó által támogatott chatprogram, egy
átalakított naptár, egy teljesen felesleges adag játék mindenféle
partnerektől, és így tovább. Ehhez képest az iPhone-on csak azok az
appok futnak, amiket az Apple a gyárban rápakolt, ezután mi magunk
dönthetjük el, ezek közül mit cserélünk le, vagy milyen egyéb
alkalmazásokat szeretnénk használni.
Sokkal jobban személyre szabható
Az égvilágon mindent személyre lehet szabni benne, persze ez az
Androidnál is így van, de nem ilyen mértékben.
A biztonság mindenekfelett, kódok mindenhol
Egy iPhone-nál nem nagyon fordulhat elő, hogy valaki a
megkérdezésetek nélkül belekontárkodik a telefonotokba. Ott az
ujjlenyomat-olvasó, a jelkód, az ilyen kód, az olyan kód,
Sokkal tovább bírja töltés nélkül
Egyszerűen idegesítő, ha egy telefon nagyon gyorsan lemerül.
Szerencse, hogy az iPhone-ok elég lassan merülnek, így nem kell
aggódni,
Igaz, hogy az iPhone nem olcsó telefon, de évekig tartja az árát az
Androiddal szemben. Sokan sznobizmusnak tartják, köztük én is addig,
amíg rá nem szorultam.
Mindkét telefon használatát, kezelését rehabilitációs tanáraink az
egyesületnél oktatják.

Akadálymentes okostelefonos alkalmazás siketek
részére
A siketek és nagyothallók akadálymentesítését szolgáló,
ingyenes okostelefonos alkalmazást mutatott be a
Szépművészeti Múzeum, amely infokommunikációs
szempontból is akadálymentessé teszi az állandó kiállítás
jelentős részét. A létrehozott, Európában is egyedülálló
alkalmazás segítségével 150 műtárgyról kaphatnak
jelnyelvi információkat a fogyatékkal élők.
.A mobil alkalmazás a múzeum épületéről, a gyűjteményekről és a
kiállított műtárgyakról kínál a hallássérülteknek magyar jelnyelven
információkat. A múzeum épületében a gyűjtemények és a kiállított
műtárgyak között az eligazodást az alkalmazásban található interaktív
térkép és QR kódok segítik, melyek beolvasásával a kiállított tárgyról
azonnali jelnyelvi információ kapható.
A SzépMűSL alkalmazás Android és iOS operációs rendszerű
okostelefonokra és táblagépekre díjmentesen letölthető a Google Play
és az App Store áruházakból. Az A okostelefonnal nem rendelkező
látogatók a múzeum információs pultjában előzetes regisztrációval
kölcsönözhetnek
eszközt,
melyen
feltelepítve
találják
az
akadálymentesítést segítő alkalmazást.

A Transcenses

segít a siketeknek „hallani”

A most kifejlesztett alkalmazás a hangzó beszédet írott szavakra fordítja
le, amelyek egy okostelefonon jelennek meg. A szavak még akkor is jól
olvashatók, ha az összes ember egyszerre beszél. A Transcense nevű
applikációt négy végzős egyetemi hallgató készítette el, akiket magukat
is érinti a hallásvesztés különböző módokon. A feltalálók most gyűjtik a
szükséges pénzt az Indiegogo közösségi finanszírozási weboldalon a
forgalmazáshoz. „Azért fejlesztettük ki a Transcense-t, hogy véget
vessünk
a
hallásvesztés
okozta
szakmai
és
társadalmi
kirekesztettségnek” – mondták a hallgatók. „Az alkalmazás értelmet ad a
beszélgetésnek, és lehetővé teszi a siketeknek, hogy újra aktív részesei
lehessenek a beszélgetéseknek.”

Az applikáció a hangzó beszédet valós időben írott szavakká alakítja át
egy okostelefonon. Ehhez több telefonhoz is csatlakozik, és aktiválja
azok mikrofonjait, hogy pontosan rögzíteni tudja a közelben álló emberek
beszédét. Ezután egy hangfelismerő algoritmus segítségével felismeri az
egyes személyek hangját, és egy-egy színhez köti őket, ami megkönnyíti
az alkalmazás felhasználójának azonosítania az okostelefon
képernyőjén, ki beszél éppen. A siketek az alkalmazás segítségével
digitális hang felhasználásával beszélhetnek is beszélgetőpartnereikkel,
vagy okostelefonjuk segítségével felhívhatják magukra a jelen lévők
figyelmét.

Hamarosan elegendő lehet egy kesztyű és egy
okostelefonos alkalmazás.
A Tolmácskesztyű egy innovatív segédeszköz, amely egy ergonomikus,
kézmozgást érzékelő kesztyű és egy okostelefonos alkalmazás
segítségével hangos szöveggé alakítja a jelnyelvi kézjeleket. A rendszer
jelnyelvi szinkrontolmácsként működik: lehetővé teszi, hogy a beszéd- és
halláskárosult
emberek
anyanyelvükön,
azaz
jelnyelven
kommunikáljanak halló társaikkal.

Program ajánló
Látogatás a Magyar Televíziónál
Az MTVA tájékoztatása:
Szeretettel várjuk Önöket a megújuló közmédia egyik
gyártóbázisán, ahol az m1, az m2, a Duna és a Duna
World műsorai készülnek. Az egyes közszolgálati
csatornák kínálatát úgy alakítottuk ki, hogy mindenki
megtalálja a neki tetsző programot. A műsorújságokban
megjelenő műsorok nagy része az itt sorakozó stúdiókban készül el.

Egy-egy produkció körül számtalan munkatársunk serénykedik az ötlettől
egészen az adásba kerülésig. A stúdiót egy előzetes egyeztetés után a
gyártásvezető foglalja le, mialatt kreatív szakemberek már tervezik és
kivitelezik a díszletet a rendező elképzelése alapján. A szerkesztők, a
technikusok, az operatőrök és a műsorvezetők ez idő alatt a műsorok
másodpercre pontos forgatókönyvét készítik elő. Riporterek állnak
készenlétben, hogy az egyes témákhoz a megfelelő bejátszásokat
elkészítsék. A berendezők és a kellékesek előkészítik a műsorhoz kellő
tárgyakat, az asszisztensek és gyártásvezetők egyeztetik a
közreműködőkkel az adás, vagy a felvétel időpontját és helyszínét, majd
leszerveznek minden fontos részletet a forgatáshoz. Ezzel egy időben
készülnek az előzetesek, a főcímek, a műsorlogók és az ajánlók. A
műsorvezető a gondosan előkészített részleteket áttekinti a rendezővel,
majd az utolsó simítások után megszületik maga a műsor, amely
végleges formáját az utómunka-stúdióban ölti fel magára.
Nálunk egy olyan világgal ismerkedhetnek meg, ahol egyszerre van jelen
a kultúra- és technikatörténet; a múlt és a jövő. Segítünk Önöknek
feleleveníteni néhány kedves emléket, közel fél kilométer hosszú,
interaktív túránkon találkozhatnak Süsüvel, a sárkánnyal, Mazsolával,
Tádéval, láthatják néhány híres sorozat főszereplőinek hiteles jelmezét,
és azokat a stúdiókat, amelyekben az adások készülnek! És ha tetszik,
legkedvesebb emlékeiket haza is vihetik DVD-n!
.A program indulási helyszíne: III. Bp. Kunigunda útja 64 sz. „A” épület.
A belépésnél mindenkitől (14 éves kortól) kér fényképes igazolványt a
Biztonsági Szolgálat! Kérem, számítsanak rá, hogy táska ellenőrzés is
lesz a belépésnél!
A belépőjegy ára csoport esetén (min. 10 fő együttes bejelentkezésénél)
700 Ft/fő, fizetni készpénzben tudnak. Fogyatékkal élőknek ingyenes a
program, a kísérőiknek 700 Ft/ fő a látogatási díj. A látogatás kb. 2 órás,
hétköznaponként 13.00 órai kezdéssel.
A regisztrációhoz szükséges megadni minden résztvevő nevét, valamint
(14 éves kortól!), fényképes igazolvány számát is.
A látogatás tervezett időpontja: 2017. március második hete (2017.
március 8., szerda)
Aki szeretne jönni, 2017. március 1-je, szerdáig jelentkezzen Kimlei
Gábornál: Tel: 06-20/960-7259, e-mail: siketvakok@gmail.com

Színház
A 90 decibel Project azzal a céllal jött létre,
hogy a kulturális intézmények, s elsősorban a
színházak és a múzeumok akadálymentesek
legyenek a hallás- és látássérültek számára.
Ezt kívánja elősegíteni és koordinálni, melyhez
a szükséges szakembereket és azok képzését is hosszú távon biztosítja.
Narrált előadások: http://www.90decibel.org/hu/esemenyek
2017.Március 25. (szombat), 11 óra,
Erkel Színház
Narrált előadás, Jegyár: 1.050.-Ft
Strauss: A cigánybáró (nagyoperett magyar nyelven)
Tartalom: Ifj. Johann Strauss egyik budapesti látogatása alkalmával
megismerkedett Jókai Mórral, az ismeretség gyümölcse pedig a
valcerkirály egyik legkiválóbb operettje, A cigánybáró lett, amellyel a 60
éves Strauss újra meghódította a fél világot.
A mű egyik legfőbb erénye operaszínpadra kívánkozó muzsikája,
amelyben csodálatosan megférnek egymás mellett a csárdás, a
cigányzene, a bécsi keringő és a fajsúlyosabb dallamok is. S hogy mit
keres egy operettben egy felkapaszkodott disznókereskedő, kicsoda
valójában a temesvári pasa örököse, és hogyan lesz egy földesúr fiából
a cigányok bárója? Szinetár Miklós rendezéséből minden kiderül majd az
Erkel Színházban.
2017.Március 26. (vasárnap), 16 óra,
Rózsavölgyi Szalon
Narrált előadás, Jegyár: 1.500.-Ft
Jean Marie Chevret: Amazonok
Tartalom: Az Amazonok alapproblémája a magány, az egyedüllét és a
kapuzárási pánik. A szereplők páncélt növesztenek, hazugságok mögé
rejtőznek, újabb és újabb mentségeket találnak a hibáikra, de szép
lassan lekopik a felszíni máz és kiderül az igazság, amivel ennyi idő után
még nehezebb szembenézni.
Jegyek rendelhetők az alábbi elérhetőségeken:
E-mail: info@90decibel.org vagy bonecz@90decibel.org

Fontos információk
KÖZGYÓGYELLÁTÁS 2017 – AKÁR JÖVEDELMI
HELYZETTŐL FÜGGETLENÜL IS, BÁRMILYEN ANYAGI
HELYZETBEN JÁRHAT – ÍGY IGÉNYELHETŐ!
A közgyógyellátás iránti kérelmet a kérelmező lakcíme szerint illetékes
járási hivatalnál, a kérelmező lakcíme szerint illetékes települési
önkormányzat polgármesteri hivatalánál vagy közös önkormányzati
hivatalánál, valamint a kormányablaknál lehet benyújtani. A kérelem
elbírálásához a havi rendszeres gyógyító ellátásokról a kormányrendelet
10. számú mellékletét képező igazolást, a háziorvos tölti ki. Ezen kívül a
jövedelmi feltételek fennállását is igazolni kell. A háziorvosi igazolást – a
beteg szignóját követően – zárt borítékban a kérelmező nevének és
Társadalombiztosítási Azonosító Jelének feltüntetésével kell csatolni a
kérelemhez. A borítékon a -háziorvosi igazolás közgyógyellátás
igénybevételéhez – szövegrészen túl fel kell tüntetni a háziorvos nevét
és bélyegzőszámát is. NEM KELL CSATOLNI A HÁZIORVOS
IGAZOLÁSÁT, HA A KÉRELMEZŐ NYILATKOZIK ARRÓL, HOGY
EGYÉNI GYÓGYSZERKERET MEGÁLLAPÍTÁSÁRA NEM TART
IGÉNYT
ALANYI JOGCÍMEN KÖZGYÓGYELLÁTÁSRA JOGOSULT A
JÖVEDELMI
HELYZETTŐL
ÉS
A
HAVI
RENDSZERES
GYÓGYSZERKIADÁSTÓL
FÜGGETLENÜL:
az átmeneti gondozásban részesülő, és a nevelésbe vett kiskorú;
az aktív korúak ellátására jogosult egészségkárosodott személy;
a pénzellátásban részesülő hadigondozott és a nemzeti gondozott;
a
központi
szociális
segélyben
részesülő;
a rokkantsági járadékos; az, aki, vagy aki után szülője vagy eltartója
magasabb összegű családi pótlékban részesül;
az, aki rokkantsági ellátásban részesül, az alábbi esetekben:
1) az egészségi állapota a rehabilitációs hatóság komplex minősítése
alapján
nem
haladja
meg
a
30%-os
mértéket
2) aki rokkantsági ellátásban részesül és 2011. december 31-én I. vagy
II. csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult; aki

öregségi nyugdíjban részesül és 2011. december 31-én I. vagy II.
csoportú rokkantsági, baleseti rokkantsági nyugdíjra volt jogosult; aki
öregségi nyugdíjban részesül, és a nyugdíjra való jogosultságának
megállapítását megelőző napon rokkantsági ellátásban részesült az 1)
illetve 2) pontban ismertettek szerint.
KÖZGYÓGYELLÁTÁS KÉT JOGCÍMEN ÁLLAPÍTHATÓ MEG:
1) alanyi
2) normatív.
A JÁRÁSI HIVATAL ALANYI JOGCÍMEN közgyógyellátásra való
jogosultságot állapít meg annak a személynek a kérelmére, aki a
Jogosultság részben felsorolt ellátások valamelyikében részesül.
A közgyógyellátási igazolvánnyal rendelkező személy
TÉRÍTÉSMENTESEN JOGOSULT:
a) a társadalombiztosítási támogatásba befogadott JÁRÓBETEG
ELLÁTÁS
KERETÉBEN
RENDELHETŐ
GYÓGYSZEREKRE
GYÓGYSZERKERETE EREJÉIG
b) egyes, külön jogszabályban meghatározott GYÓGYÁSZATI
SEGÉDESZKÖZÖKRE
c) ORVOSI REHABILITÁCIÓ céljából igénybe vehető gyógyászati
ellátásokra. GYÓGYSZERKERET egyéni gyógyszerkeretből, és eseti
keretből tevődik össze. AZ EGYÉNI GYÓGYSZERKERET összege a
jogosult havi rendszeres gyógyszerköltsége, melynek összege 2017.
évben legfeljebb 12.000 Ft/ hó lehet. (Ez éves szinten 144.000 Ft). A
AMENNYIBEN AZ EGYÉNI RENDSZERES GYÓGYSZERKÖLTSÉG A
HAVI 1000 FT-OT NEM ÉRI EL, EGYÉNI GYÓGYSZERKERET NEM
KERÜL MEGÁLLAPÍTÁSRA. AZ ESETI KERET minden ellátottra
egyaránt vonatkozó átalány összeg, mely az esetenként felmerülő
gyógyszerszükséglethez jelent hozzájárulást. Éves összege 2017-ben
6000 Ft. A gyógyszerkeret csak az igazolvány érvényességi ideje alatt
használható fel. A GYÓGYSZER TÉRÍTÉSI DÍJÁT NEM LEHET
RÉSZBEN GYÓGYSZERKERETBŐL, RÉSZBEN A JOGOSULT SAJÁT
KÖLTSÉGÉBŐL FEDEZNI. ( Az éves gyógyszerkeret kimerülése előtt
azonban a gyógyszerkeretből még rendelkezésre álló, a jogosult részére
rendelt gyógyszer térítési díját el nem érő maradványösszeg a
gyógyszer térítési díjának kiegészítésére is felhasználható, ebben az
esetben a maradványösszeg és a gyógyszer térítési díja közötti
különbözetet a közgyógyellátott fizeti meg.)

65 év felettiek figyelem EZENTÚL MÁR CSAK ÍGY
UTAZHAT
INGYEN!
KÖTELEZŐ
TEENDŐJE
VAN,
KÜLÖNBEN MEGSZŰNIK AZ INGYENES UTAZÁSRA VALÓ
JOGOSULTSÁGA!
Új rendszert vezetnek be a tömegközlekedésben, ez lesz a RIGO!
Mi a RIGO?
A RIGO-nak köszönhetően kényelmesen, gyorsan, egyszerűen igénybe
vehetők a budapesti közösségi közlekedési szolgáltatások.
Ennek bevezetésével Magyarország legnagyobb, legtöbbek által igénybe
vett közlekedési hálózatához kapcsolódóan megvalósul egy korszerű,
könnyen és egyszerűen használható jegy- és bérletrendszer, amely az
ügyfelek igényeihez rugalmasan és innovatívan alkalmazkodik.
Az elektronikus jegyrendszer elindulásával a papírra nyomtatott jegyek
és bérletek fokozatosan megszűnnek, a BKK a termékeket és az utazási
egyenleget elektronikusan, a RIGO központi elszámoló rendszerében
fogja nyilvántartani. Az igénybe vett szolgáltatás ellenértékét a rendszer
elektronikusan vonja le a kártyához tartozó számláról.
A papíralapú bérletigazolványt egy névvel és fényképpel ellátott, nem
átruházható utazási kártya váltja fel. Ennek kiváltásához a RIGO
rendszerében szükséges regisztrálni. A különböző bérlettermékek
vásárlása, valamint bármilyen utazási kedvezmény igénybevétele
(díjmentes, nyugdíjas stb.) is ezzel a megszemélyesített közlekedési
kártyával lesz lehetséges.
Ingyenes utazásra vagyok jogosult. Ez megváltozik a RIGO
bevezetésével?
Nem. A jelenleg érvényben lévő kedvezmények a RIGO elektronikus
jegyrendszertől és az utazási kártyák bevezetésétől függetlenek.
A 65 év felettiek díjmentes utazása esetében annyi változás történik,
hogy ellenőrzéskor 2018. január 1- étől. a jogosultságot érvényes
közlekedési kártyával kell igazolni. A közlekedési kártyát az elektronikus
jegyrendszer indulásáig (2018. január 1.) mindenkinek ki kell váltania.
Erre a jelenlegi tervek szerint 2016. májusától folyamatosan lehetőség
lesz. Ettől az időponttól már mindkét érvényesítési módot elfogadjuk.
Kedvezménnyel és díjmentesen utazóknak

A RIGO kártya bevezetésével a jelenlegi utazási kedvezmények nem
változnak.
Változást jelent ugyanakkor, hogy az utazási kedvezményeket az arra
jogosult (nyugdíjasok, diákok, 65 éven felüliek, stb.) ügyfelek kizárólag
fényképpel és névvel ellátott új közlekedési kártyával vehetik majd
igénybe. Az elektronikus jegyrendszer elindulásakor ezt a kártyát
regisztráció ellenében kell kiváltani, és onnantól ezzel lehet igénybe
venni a budapesti közösségi közlekedés szolgáltatásait. A
regisztrációkor a rendszer ellenőrzi azt is, hogy milyen kedvezményre
jogosult az ügyfél.
Mennyibe kerül a RIGO kártya kiváltása?
Az első kártya kiváltása minden budapesti lakosnak ingyenes lesz.
Forrás: www.rigo.bkk.hu

MÁRCIUS 1-TŐL LEÁLL A SKYPE, TÖBBÉ NEM FOG TUDNI
BEJELENTKEZNI HA NEM TESZI MEG EZT!
A Microsoft új blogbejegyzésében figyelmezteti a felhasználókat, hogy
egy régebbi Skype asztali Windows alkalmazás március 1-től nem lesz
használható, ha nem frissítünk a legújabb verzióra.
“Szeretnénk, ha felhasználók számára a legjobb Skype élményt
nyújthatnánk, ehhez viszont komolyabb lépéseket kell tennünk. Épp
ezért a Skype asztali Windows-os alkalmazásának 7.16 és az alatti
verziószámú változataiba március 1-től nem lehet majd bejelentkezni.
Ezen felhasználóknak csupán egy dolgot kell tenni, le kell tölteni a
legújabb Skype verziót. Szerintem elég érthető indok ez a Microsofttól
bár hozzá teszem, hogy mostanában az én meglátásom szerint koránt
sem működik olyan jól, mint régen, mivel a jó internetkapcsolat ellenére
is a Skype beszélgetésekkor rengetegszer tapasztalok minőségromlást
és akadásokat a hangíváskor. A Microsoft jobb, egységesebb
felhasználói élményt ígért, a Skype pedig gyorsabb, egyszerűbb és
rugalmasabb lesz, mint valaha.
Ettől függetlenül tényleg érdemes frissíteni a programot annak, aki
továbbra is szeretné használni a szolgáltatást.
Forrás: https://windowsbox.hu
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