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Kedves Tagok!
Az alábbiakban küldjük következő hírlevelünket, mindenkinek jó olvasást
kívánunk.
Katona Andrea
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HÍREK, INFORMÁCIÓK
Egyesületünkhöz új munkatárs érkezett
Egyesületünkhöz új munkatárs érkezett. Kiss Szilvit Forián-Szabó Anna váltotta, aki
gyógypedagógus. Őt szeretném egy kicsit bemutatni.

Andi: Június 1-től dolgozol az Egyesületnél. Mivel foglalkoztál eddig,
milyen területről érkeztél?
Anna: Látássérültek pedagógiája szakos gyógypedagógus vagyok.
2010-ben diplomáztam az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógia Karon.
Amikor a főiskolára jelentkeztem, két terület érdekelt. Az első tanév
végén eldöntöttem, hogy a látással szeretnék foglalkozni. A
terepgyakorlatot a Vakok Állami Intézetében, valamint a Szempont
Alapítványnál töltöttem, ekkor tetszett meg a felnőtt rehabilitáció területe.
Rögtön utána a Vakok Állami Intézetében helyezkedtem el, 7 éven át
dolgoztam a VERCS-en. Tájékozódás és közlekedést, Mindennapos
tevékenységeket és Tapintható írás-olvasást tanítottam. A tavalyi évben
bekapcsolódtam az Országos Látásvizsgáló és Állapotfelmérő Központ
munkájába is, vizsgálatokat végeztem.
Andi: Most miből oktatsz többet?
Anna: Sokszor tanítok közlekedést, azt látom, hogy erre elég nagy igény
van. Jól felépített, gyakorlatias tréningen tudunk végigmenni, elég hamar
van sikerélményünk.
Andi: Tudjuk, hogy minden ember más, van, aki lassabban, van, aki
gyorsabban tanul, de hogyan zajlik egy közlekedés tanítás?
Anna: Az egyéni felmérés után leülünk beszélgetni, és közösen
meghatározzuk a célokat. Van, aki csak a saját otthona közelében
szeretne közlekedni, mások nagyobb távolságokat szeretnének
megtenni. szélesebb körben.
Általában a hosszú fehérbottal a legnehezebb megbarátkozni, elfogadni
a botot, mint segítséget. Sokan félnek attól, hogy mit fognak szólni az
ismerősök, ha meglátják a fehérbotot.
Először beltérben, bot nélkül kezdjük a tréninget: megtanuljuk a
falkövetést, a védőtartásokat és a látóvezető technikákat. Emellett
képességfejlesztéssel is foglalkozunk. Fejlesztjük például a meglévő
látást és hallást, vagy az egyenes vonalú járást. A mentális (agyi)
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képességeket is erősítjük, például megtanuljuk, hogyan lehet egy
térképet fejben elképzelni és megjegyezni.
A beltéri órák után jön a kültéri tanulás, kimegyünk az utcára. Eleinte
csendes, kertvárosi járdákon közlekedünk, és amikor már van egy
biztonsága az kliensnek, akkor kezdjük el az átkeléseket tanulni. A
kertvárosból haladunk a belváros felé, egyre nagyobb forgalmú, zajos
kereszteződésekhez. Az átkelések után járműhasználatot tanulunk, majd
az aluljárókban és a nyílt tereken való tájékozódást. Ezzel a tréning
végére érünk. A tréning befejezése után tudunk elkezdeni útvonalakat
tanulni.
Andi: A tanítás végén van tesztfeladat is, hogyan jut el A pontból B
pontba a kliens?
Anna: Nincs. Hiszen a tanítás során mindketten tapasztaljuk, hogyan
fejlődik a kliens, és látjuk, mit kell még gyakorolni.
Andi: Ha jól tudom, tanítod a mindennapi tevékenységek elsajátítását is.
Anna: Igen. Az önellátás és a háztartási munkák tartoznak ide. A
felmérésen részletesen átbeszéljük, hol vannak a nehézségek, és azokat
a technikákat tanuljuk meg. Ez nagyon személyre szabott. Ha
szükséges, ki tudok menni házhoz is.
Andi: Hogy érzed magad az Egyesületben?
Anna: Köszönöm jól. Élvezem, hogy ez egy kisebb szervezet, családias
a légkör.
Lényegében ugyanazt csinálom, mint korábban, ezért
otthonosan érzem magam. Izgalmas feladat, hogy a hallássérülésből
eredő problémákat jobban megismerjem.
Szeretem a munkámat. Nagyon becsülöm azokat az embereket, akik
azért jönnek ide, mert fejlődni szeretnének. Megtiszteltetés, hogy
részese lehetek a küzdelmeiknek és a sikerüknek is. Egészen közelről
láthatom, ahogyan legyőzik a nehézségeket. Nekem is nagy élmény
megtapasztalni, amikor megváltozik egy ember élete: a korábbi
bezártságból hirtelen kinyílik előtte a világ.
Andi: Köszönöm, hogy kaptam időpontot a napirended ben.
Ui.: Nem volt könnyű. Napokat kellett várnom, mert Anna számára
elsődlegesek a kliensek. Forduljatok hozzá bizalommal, ti hamarabb
kaphattok időpontot.
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Új pénzfelismerő alkalmazás
Örömmel adunk hírt róla, hogy mostantól egy új
pénzfelismerő alkalmazás segíti a vak embereket.
Az iOS rendszerű telefonokra letölthető, LetSeeApp
elnevezésű pénzfelismerő alkalmazást a Pázmány
Péter Katolikus Egyetem fejlesztette ki, szoros együttműködésben az
„Informatika a Látássérültekért” Alapítvánnyal.
Az alkalmazás rendkívül egyszerűen használható, és nagy előnye, hogy
használata minimális látást sem igényel, sőt nincs szükség a
működtetéséhez speciális „informatikai" tudásra sem. A pénzfelismerő
forint és euro bankjegyek felismerésére képes. Használat közben nincs
más dolgunk, csupán annyi, hogy telefonunk kameráját a felismerni
kívánt bankjegy fölé tartsuk, jó módszer lehet, ha ráhelyezzük a kamerát
a bankjegyre, majd lassan felemeljük. Néhány másodperc múlva
meghalljuk, milyen bankjegy van előttünk. Az alkalmazás 99,99%-os
pontossággal azonosítja be az egyes címleteket.
Az INFOALAP látássérült munkatársai részt vettek az alkalmazás
fejlesztése során végzett tesztelésekben, a fejlesztők felhasználták a vak
és gyengénlátó tesztelők javaslatait, észrevételeit.
Mindenkinek ajánljuk ezt az alkalmazást, aki örömmel és kíváncsian
használja a modern technika nyújtotta lehetőségeket hétköznapjai
megkönnyítéséhez.
Az alkalmazás a következő linken érhető el:

https://itunes.apple.com/hu/app/letseeapp/id1170643143?mt=8

Forrás: www.infoalap.hu
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80 nyelven fordít oda-vissza másodpercek alatt ez a zsebre
vágható kis tolmácsgép

A kütyü nyolcvannál is több nyelvet ismer, jó hír, hogy köztük a magyart
is. Az összes nyelv közötti instant fordítás akkor áll rendelkezésünkre, ha
van netkapcsolat – ami nem csak wifi lehet, a készülék mobilnetre is
képes csatlakozni. (Éljen az EU-s noroaming.) Ha semmilyen
netkapcsolat nem áll rendelkezésre, 20 nyelv bármelyik kombinációja
között akkor is fordít a Travis.
A Travis hangosan is kimondja a fordítást, de kis képernyőjén
szövegesen is megmutatja, ha valamiért szükség lenne rá. Szintén
előnyei
közé
sorolják,
hogy
a
háttérben
legnépszerűbb
fordítószolgáltatásokat is beveti, így mögötte a Google és a Microsoft
fordítási képességeinek együttes ereje áll.
Azzal a kütyü fejlesztői is tisztában vannak, hogy hasonló megoldások
már léteznek egy ideje, telefonra telepíthető (sokszor ingyenes)
alkalmazás formájában. (Itt talál egyet androidos telefonokra és iPhonera is.)
Forrás:
http://hvg.hu/tudomany/20161012_tolmacs_fordito_app_ios_sayhi_transl
ate
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PROGRAMAJÁNLÓ
VIII. Gyömrői lecsófőző Hagyományőrző Fesztivál
Látvány és izgalom, vásári hangulat
és minden, ami a szem-szájnak ingere!
Helyszín: GYÖMRŐ, KOSSUTH TÉR
(Lecsó
tér),
TŐZEGES-TÓ
PART
Időpont:
2017.
szeptember
01-02.
Az egész nap folyamán: kézműves udvar,
látványkovácsolás, kézműves kirakodó
vásár, népzene, néptánc. A gyerekek
fabatkákat kereshetnek, melyeket értékes
ajándékokra cserélhetnek!
Részletes program:
http://www.lecsofeszt.hu/programok.html

Megérkezett Magyarországra a világhírű Titanic kiállítás
Helyszín: Komplex – 1061 Budapest, Király
utca 26. (a volt VAM Design Center
területe)
Időpont: 2017. július 20-tól minden nap
(vasárnap és ünnepnapon is) reggel 9 és
este 8 óra között

A világ egyik legkedveltebb tárlata megérkezett Budapestre! Július 20-án
megnyitotta kapuit a varázslatos hangulatú Titanic Kiállítás, amelynek
2300 négyzetméterén több száz eredeti műtárgyat tekinthetnek meg a
rajongók, így például a híres hajóroncs technikai felszereléseit, bútorait,
a szerencsétlenül járt utasok személyes tárgyait, ruhákat, ékszereket,
pénztárcákat. A tárlat önálló magyar részlegén pedig – a kor helyi
történelmi eseményei mellett – bemutatják az elsüllyedt Titanic magyar
vonatkozású szálait.
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A budapesti kiállítást négy hét alatt építették fel, több mint 200 fős
nemzetközi stáb dolgozott rajta. A kiállítás elemeit 15 kamionnal és két
cargo repülőgéppel szállították ide. Több mint 80 ezer kilogramm a
kiállítás össztömege. A leletek maximum 21 Celsius fokon tarthatók. A
kiállítás 20 millió dollárra- több mint 5 milliárd forintra van biztosítva.
Forrás: www.titanickiallitas.hu

Állatkertek Éjszakája augusztus 25-én
Augusztus utolsó péntekének estéje, amely az
Állatkertek Éjszakájának immár hagyományos
időpontja, ebben az esztendőben augusztus 25-ére
esik. Ezen az estén az ország tizenegy településén
tizenkét bemutatóhely várja esti, illetve éjjeli nyitva tartással és egyedi
programokkal az érdeklődőket. A résztvevő intézmények a következők:
Budakeszin: – a Budakeszi Vadaspark
Budapesten: – a Fővárosi Állat- és Növénykert, és a Tropicarium
(Campona)
Debrecenben: – a Nagyerdei Kultúrpark Állat- és Növénykertje
Győrött: – a Xantus János Állatkert
Jászberényben: – a Jászberényi Állat- és Növénykert
Kecskeméten: – a Kecskeméti Vadaskert
Miskolcon: – a Miskolci Állatkert és Kultúrpark
Pécsett: – a Pécsi Állatkert és Akvárium–Terrárium
Poroszlón: – a Tisza-tavi Ökocentrum
Szegeden: – a Szegedi Vadaspark
Veresegyházán: – a Medveotthon
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A legtöbb helyen az Állatkertek Éjszakája programjai este 7-től éjfélig
tartanak majd, a belépés éjjel 11 óráig történik. A résztvevő
intézményekbe erre az alkalomra külön belépő jegyet lehet majd váltani,
a főváros térségében működő bemutatóhelyek pedig mind a három
helyszínre érvényes kombinált belépőjegyeket is kínálnak.
A részletes programokat az egyes állatkertek saját honlapjukon teszik
közzé.

V. Strand Fesztivál Zamárdi - 2017. augusztus 23-27.
Zamárdiban süttethetjük a hasunkat az 5.
STRAND Fesztiválon. A hazai- és világsztár
felhozatal szinte mindenki előtt ismert, most
azonban
egy
egész
sor
izgalmas
újdonsággal rukkoltak elő a szervezők. Lesz
kertmozi, tábortűz, Nagy STRAND Kaland,
izgalmas előadások és beszélgetések,
vándor vurstli, vidámpark, stb.
Forrás: http://bdpst24.hu/2017/07/26/ujdonsagok-a-strand-fesztivalon/

21. Vegetáriánus Fesztivál
2017. augusztus 26-27. között rendezik
meg Budapesten a 21. VEGETÁRIÁNUS
FESZTIVÁLT. Az ingyenes rendezvény
többek között táplálkozási szakemberek
előadásait,
relaxációs
foglalkozásokat,
ételkóstolókat,
öko,és
biotermékbemutatókat,
zenei
és
táncprogramokat, valamint filmvetítéseket kínál.
Lesz „főzőszoba” is, ahol ínycsiklandozó ételek elkészítését tanulhatják
meg a látogatók, valamint idén először a fesztivál keretein belül
szervezik meg az első budapesti szakmai szimpóziumot a növényi alapú
táplálkozásról. Az esemény idei arca Hevesi Tamás, aki közel 30 éve
maga is vegetáriánus.
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A Kőrösi Csoma Sándor Kőbányai Kulturális Központban (X. kerület,
Szent László tér 7-14.) megrendezendő környezettudatos szemléletű
rendezvényen többek között szó lesz a vegán életmódról, a nyers
táplálkozásról, a gluténmentes étrendről, a várandósság és az
egészséges táplálkozás kérdéseiről, valamint az inzulirezisztenciából és
a cukorbetegségből való gyógyulásról is. A Fesztivál célja, hogy
eloszlassa a vegetáriánus étkezésesel kapcsolatos tévhiteket, illetve,
hogy rávilágítson arra, hogyan élhetünk egészségesen sok zöldség és
gyümölcs fogyasztásával. A két nap alatt a látogatók számára lehetőség
nyílik majd természetgyógyászokkal folytatott konzultációra is. A
rendezvény többek között táplálkozási szakemberek előadásait,
csoportos jógát, relaxációs foglalkozásokat, masszázst, ételkóstolókat,
öko- és bio-termékbemutatókat, filmvetítéseket kínál. Lesz „főzőszoba”,
ahol a fesztivál teljes ideje alatt ínycsiklandozó ételek elkészítését
tanulhatják meg a látogatók. A fesztivál több zenei és tánc-programot is
kínál, s amíg a szülők főznek, meditálnak, vagy előadást hallgatnak, a
kicsik a játszószobában tölthetik az időt.

FONTOS INFORMÁCIÓK
Egyösszegű segélyt kérhet évente egyszer, ha
munkanélküli lett, beteg lett, elutasították a
méltányossági kérelmét
Az Egészségbiztosítási Alap terhére méltányosságból adható egyszeri
segély iránti kérelem.
Az ügy rövid leírása
Az egészségbiztosító méltányosságból a biztosítottat és a kizárólag
egészségügyi szolgáltatásra jogosult személyt indokolt esetben
segélyben részesítheti.
A segélyezésnél mérlegelni kell többek között:
a) egészségi állapotban bekövetkezett kedvezőtlen változást,
egészségkárosodást
b) jövedelmi helyzetet, életkörülményeket
c) egészségügyi szolgáltatás igénybevételével kapcsolatban felmerült
utazási költséget
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d) méltányosságból kérelmezett pénzbeli ellátások (táppénz, terhességigyermekágyi segély/csecsemőgondozási díj, gyermekgondozási díj)
elutasítását,
Egy éven belül csak különös méltánylást érdemlő körülmény
bekövetkezése esetén lehet ismételten segélyt megállapítani.
Ki jogosult az eljárásra?
Biztosított személy: kizárólag egészségügyi szolgáltatásra jogosult
személy
Milyen adatokat kell megadni?
Természetes személyazonosító adatok
TAJ-szám
Jövedelemre, szociális körülményekre vonatkozó adatok
Egészségi állapotban bekövetkezett kedvezőtlen változásra,
egészségkárosodásra vonatkozó információ
Milyen iratok szükségesek?
Kitöltött, aláírt formanyomtatvány, amely tartalmazza a kérelmező és a
vele közös háztartásban élők – kérelem benyújtását megelőző három
hónapban – megszerzett nettó jövedelmét (igazolást a jövedelemről nem
kell csatolni);
Egészségi állapotra, kezelésre vonatkozó és a kérelemmel összefüggő
egészségügyi dokumentáció kérelem benyújtását megelőző egy éven
belüli betegséget igazoló kórházi, orvosi igazolást
Havi gyógyszerköltségről, javasolt gyógyhatású készítményekről szóló
orvosi igazolást;
Társadalombiztosítás által nem támogatott gyógyszerek kiváltását
igazoló, névre szóló gyógyszertári nyugtát, gyógyhatású készítmények,
vény nélküli gyógyszerek vásárlását igazoló számlát.
Milyen költségei vannak az eljárásnak?
Az eljárás illeték- és költségmentes.
Hol intézhetem el?
Kormányhivatalban.
A kérelem a kormányablakban is benyújtható, melyet legkésőbb a
benyújtást követő munkanapon továbbítani kell a kormányhivatal
részére.
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Felszólítást kap az, akinek Windows van a gépén
A Microsoft újrakezdi a felhasználók nyaggatását. Ezúttal a Windows 10
adatvédelmi beállításai és frissítése a téma.A Microsoft még áprilisban, a
Windows 10 Creators Update kibocsátásakor olyan új beállítási
lehetőségekkel egészítette ki a felhasználói felületet, amelyekkel
részletesen szabályozható, hogyan kezelje személyes adatainkat az
operációs rendszer. Ez a adatvédelmi képernyő eredetileg a Creators
Update telepítésekor jelent meg, de Microsoft most közölte, hogy
rövidesen minden felhasználó számára hozzáférhetővé
teszi. A
felhasználókat egy ötször megjelenő üzenet szólítja majd fel a
beállítások elvégzésére: azt egyelőre nem tudni, mi történik, ha egyik
alkalommal sem élünk a felkínált lehetőséggel.Az adatvédelmi
beállítások mellett a cég a továbbfejlesztésre is szeretne mindenkit
rábeszélni.A Windows 10 eredeti változatát 2015 júliusában adták ki, és
a Microsoft rövidesen üzenetekkel kezdi bombázni a régi változat
felhasználóit, hogy frissítsék rendszerüket.
Nem kötelező engedelmeskedni, de aki kitart az eredeti verzió mellett, a
cég szerint magával szúr ki, mert elesik azoktól a biztonsági
frissítésektől, amelyeket havi rendszerességgel szállít a Microsoft.
Forrás: http://computerworld.hu

Változtak a közbeszerzési eljárások
A
Fogyatékos
Emberek
Szervezeteinek
Tanácsa
(FESZT)
Miniszterelnökséggel folytatott tárgyalásai eredményeként 2017. június
1. napjától módosult a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a
kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési műszaki leírás
meghatározásának módjáról szóló kormányrendelet.
A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet szerint 2017. június 1. napjától
közbeszerzési eljárásokban minden beszerzési tárgy esetében
műszaki leírást úgy kell meghatározni, hogy az figyelembe vegye
fogyatékossággal élő személyek számára való hozzáférhetőséget és
valamennyi felhasználó számára alkalmas kialakítást.

a
a
a
a

A kormányrendeletbe bekerült továbbá a fogyatékossággal élő
személyek jogairól szóló ENSZ egyezményre való hivatkozás, melyet
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Magyarországon törvény hirdetett ki, valamint az egyetemes tervezés
fogalma is.
Idézet a kormányrendelet 47.§ (2) bekezdéséből:
"Minden olyan beszerzési tárgy esetében, amelyet természetes
személyek - akár a nyilvános felhasználásra, akár az ajánlatkérő szerv
alkalmazottai - általi felhasználásra szánnak, az indokolt esetektől
eltekintve a műszaki leírást úgy kell meghatározni, hogy az figyelembe
vegye a fogyatékossággal élő személyek számára való hozzáférhetőség
és a valamennyi felhasználó számára alkalmas kialakítás, illetve a 2007.
évi XCII. törvénnyel kihirdetett, a Fogyatékossággal élő személyek
jogairól szóló egyezmény második cikke szerinti egyetemes tervezés
elveinek szempontjait."

Siketvakok Országos Egyesülete
Hungarian Deafblind Association
Székhely:1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39.
Levelezési cím: 1053 Budapest, Múzeum körút 3. II. em.1.
Telefon: 06-1/361-2007 Fax: 06-1/209-5829
E-mail: siketvakok@gmail.com
Adószám: 18061031-1-42
Összeállította, szerkesztette: Katona Andrea
Ha úgy gondolja, hogy hozzá tud járulni Egyesületünk munkájához akár önkéntes
munkával, akár egy különleges program lehetőségének biztosításával, vagy esetleg
anyagilag támogatná munkánkat, várjuk jelentkezését a fenti elérhetőségeken!

Számlaszám: 10409015-90117325-00000000
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