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Kedves Tagok!
Az alábbiakban küldjük következő hírlevelünket, mindenkinek jó olvasást
kívánunk.
Katona Andrea
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ÚJ VEZETŐSÉGET VÁLASZTOTT A SIKETVAKOK
VILÁGSZÖVETSÉGE

Június 20-21-én tartotta Spanyolországban, Benidorm városában
kétnapos közgyűlését a Siketvakok Világszövetsége (WFDB). A világ
minden kontinenséről, mintegy 34 országból érkeztek siketvak
szervezetek képviselői. Magyarországot Egyesületünk elnöke, Gangl
Tamás képviselte. A közgyűlés első napján a szervezet elmúlt négy
évéről szóló elnöki, pénzügyi és regionális beszámolóit fogadták el a
küldöttek, majd ezt követően a vezetőség javaslatának megfelelően a
világszövetség alapszabályának módosítására került sor. Az
alapszabály-módosítás lényege az volt, hogy a vezetőség létszámát 10ről 5 főre csökkentsék. Eddig az elnök mellett egy alelnök, egy főtitkár,
egy kincstárnok és 6 regionális, tehát egy-egy kontinenst képviselő
vezetőségi tag alkotta a szervezet vezetőségét. A módosítással a
főtitkári és kincstárnoki pozíciót gyakorlatilag megszüntették, és az elnök
és alelnök mellett 3 tag kerülhet be a vezetői testületbe. A regionális
képviselőknek pedig a jövőben csak javaslattételi és kapcsolattartási
jogkörük marad, akiknek nem kell jelen lenniük a vezetőségi üléseken. A
változtatással a szövetség hatékonyabban működhet, a vezetőségi
ülések költségei jelentősen csökkenhetnek.
A második napon a módosított alapszabálynak megfelelően került
megválasztásra az új vezetőség, regionális képviselők, két pénzügyi
felügyelő, és a választási bizottság 3 tagja. A világszövetség eddigi
elnökét, Geir Jensent Norvégiából ellenjelölt hiányában egyhangúlag
újraválasztotta a közgyűlés. A 76 éves régi-új elnök, aki a Siketvakok
Világszövetségének megalakulásának előkészítésében is aktív szerepet
játszott, már a visszavonulását fontolgatta. Azonban látva, hogy
mindenki őt jelöli az elnöki posztra, illetve az elmúlt években elindult
kedvező, a szövetség jövőbeni működését meghatározó, reménykeltő
folyamatok befejezése érdekében úgy döntött, hogy a következő ciklusra
is vállalja a feladatot. A magunk nevében ehhez nagyon jó egészséget,
sok erőt kívánunk az újraválasztott elnöknek, és bízunk benne, hogy
négy év múlva vastapssal köszönthetjük majd, és köszönhetjük meg az
elért sikereket.
Az alelnöki tisztségért két jelölt küzdött meg. A közgyűlés szoros
eredménnyel végül a svéd Klas Nelfeltet választotta meg az eddigi
alelnökkel, az ecuadori Sonnia Margarita Villacres-szel szemben.
Villacres azonban vezetőségi tagként folytathatja munkáját a
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szövetségben, miután a nepáli Puspa Raj és az ausztráliai Irene McMinn
mellett beválasztották a vezetőségi testületbe. Európai regionális
képviselőnek Riku Virtanen Finnországból, afrikai képviselőnek Juliet
Wabukawo Ugandából, ázsiai képviselőnek Satoshi Fukushima
Japánból, latin-amerikai képviselőnek Samuel Valencia Kolumbiából, az
óceániai régió képviselőjének pedig David Murray Ausztráliából kerültek
megválasztásra. Az észak-amerikai régióból nem volt jelölt.
Eulalia Cordeiro Brazíliából és Francesco Javier Trigueros Molina
Spanyolországból lett a két pénzügyi felügyelő, Bert van, de Sompele
Belgiumból, David Shaba Tanzániából és Miriam Torres Venezuelából
pedig a választási bizottság tagjai lettek.
A Világszövetség közgyűlését megelőző napon, június 19-én, az
Európai Siketvak Unió (EDbU) is megtartotta, éves közgyűlését, ahol 9
országból vettek részt siketvak szervezetek. Köztük új tagszervezetként
került felvételre az idén alapított francia siketvak szervezet is. A rövid,
egynapos közgyűlésen a szokásos napirendi pontok mentén haladva
elfogadták az elnöki és a pénzügyi beszámolókat. Más fontos döntés
nem született. Azonban jelentős előrelépésnek könyvelhették el a
szervezet életében, hogy az EDbU-t bejegyeztették Belgiumban és
bankfiókot is Brüsszelben nyitottak, így megnyílt a lehetőség arra, hogy
közvetlenül az Európai Uniótól kapjon támogatást a működésre és
különböző projektek finanszírozására. Remélhetőleg a következő éves
közgyűlésen már ennek kézzelfogható eredményéről is számot adhat a
szervezet vezetősége.
Gangl Tamás
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SIKETVAKOK VILÁGNAPJA - VÁCOTT JÁRTAM
1880 június 27-én egészségesen született az
amerikai Helen Keller. 19 hónapos korában
betegségek
(valószínűsíthetően
skarlát,
agyhártyagyulladás)
következtében
elvesztette látását és hallását. Szerencsés
véletlenek mellett a szívós, kitartó szorgalma
és kiváló egyéni képességei révén, a siketvak
személyek
közül
elsőként, felsőfokú képzettséget szerzett, a fogyatékos emberek
szószólója lett. A Braille írás segítségével nem csak angolul írt és
olvasott,
de
megtanulta
a francia, német, görög és latin nyelveket is. Élete során 39 országban
járt, számos könyvet írt. 26 nappal 88. születésnapja előtt, 1968 június 5én
álmában
érte
a
halál.
Tevékenysége elismeréseként lett az ő születésnapja a Siketvakok
Nemzetközi napja.
Idén a Siketvakok Országos Egyesülete egy kirándulás formájában
emlékezett meg a nevezetes eseményről. Körülbelül 50 ember,
egyesületi tagok és segítők, a Nyugati pályaudvar Nagykörút felőli
bejáratának lépcsőin gyülekeztek a vonat indulása előtti órában.
A 6.-ik vágányról induló alacsony padlós, klimatizált szerelvény 10:07-kor
húzott ki Vác irányába és a 27 perces menetidő alig volt elegendő annak
felmérésére, hogy ki milyen lángost szeretne elfogyasztani az egyesület
vendégeként. A sima és fokhagymás változat közül az utóbbi volt a
népszerűbb.
Mottó: Vác a Dunakanyar szíve
Pest megyében, a Duna bal partján 62 négyzetkilométernyi terület; a
Váci
járás
székhelye. A Dunakanyar központjaként ismert település Pest megye
ötödik legnagyobb lélekszámmal (32 741 fő (2017. jan. 1.) rendelkező
városa, egyúttal vonzó idegenforgalmi célpont - egyrészt 9 és fél
évszázados történelme, másrészt gazdag kulturális élete miatt. Katolikus
püspöki
székhely,
a
Váci
egyházmegye központja. A Duna nagyban befolyásolja a város
hangulatát. A belvárosi részen, a parton parkosított területet alakítottak
ki,
a
külváros
partját
pedig
a
tilalom
ellenére - strandolók százai töltik meg a meleg napokon.
Míg a szemközti parton a Pilis nyúlványai egészen a Budai-hegységig
folytatódnak, a Naszály a Kárpátok Magyarországra átnyúló utolsó
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vonulatainak zárótagja, így Váctól északra hegyek, dél felé pedig sík táj
képe
fogadja
az
erre járót.
A nyelvészek többsége személynévből származó
helynévnek tartja a város nevét. A Bécsi Képes Krónikában leírt legenda
szerint 1074-ben, amikor a közelben vívott, a magyar trónöröklési rendet
meghatározó csata előtt Géza és László herceg itt járt, a területet
erdőség
borította,
amelyben egy Vác nevezetű remete élt, és róla kapta volna a város a
nevét. Más elmélet szerint egy magyar törzsi névből (Vath) származik a
név,
de
felmerült a "vác" szó, mint fontosabb települést, központot jelentő szláv
eredetű kifejezés is. A Váccal kapcsolatos első írásos említés 1074-ből
származik,
mikor
az
alsó-szászországi Yburg város évkönyve Watzenburg néven szól a
városról.
A Váci Püspökség alapjait I. István király rakta le, a püspökséget mégis I.
Géza alapításának tekintik. Ettől kezdve az egyház végig jelentős
szerepet játszott a város életében. A mindenkori püspök volt a város
földesura,
a
jelenlévő
főpapi udvartartás révén a város építészetileg és kulturális szerepét
tekintve
a
kezdetektől fontosnak számított. A középkorban a vízpart mellett egy
kiemelkedő részen megépült a váci vár. Szükség is volt rá, hiszen a
város
a
történelmi
Magyarország
középpontjában
volt, így a fontos hadiesemények mindig érintették. Így történt ez az
1241-es tatárjárás idején is, mikor a mongolok az ott biztonságot kereső
lakossággal együtt felégették a vártemplomot és a püspöki udvartartás
épületeit.
A
tatárok
távozása után IV. Béla a délnémet vidékről hívott telepeseket az
elnéptelenedett romok közé, akik az addigi központtól északabbra
telepedtek
le,
a
város
mai
főtere köré és itt építették fel saját hagyományaik szerint a Szent Mihály
tiszteletére szentelt plébániatemplomot, intézményeiket, lakóházaikat.
A 14-15. században a nagyhírű humanista püspök, Báthory Miklós
hozott
békét
a városnak: szobrászokat, festőket, építészeket hívott Vácra. A békés
virágzásnak a törökdúlás vetett véget: a várost többször megostromolta
mindkét
fél,
de
végül török kézre jutott, és csak 1686-ban szabadult fel végleg.
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Az
újjáépítést
a
Rákóczi-szabadságharc
és
az
1731-es tűzvész is hátráltatta, így a mai barokk város csak a 18. század
második felére alakulhatott ki. A reformáció térhódításának hatására a
18.
században
a püspök megtiltotta a nem katolikusok szabad vallásgyakorlását, ami a
református lakosság kitelepüléséhez vezetett: a református telepesek a
ma
már
a
város
részét
képező
Kisvác
néven
alapítottak
jobbágytelepet.
Mindeközben a város élénk fejlődésnek indult: a 18. század második
felének meghatározó püspökei (Migazzi Kristóf és Althann Mihály)
folyamatosan fejlesztették a várost. 1846-ban megnyílt a Vácot Pesttel
összekötő
első
magyar
vasútvonal, amiért azonban a váci kereskedők korántsem lelkesedtek
annyira, mint mondjuk Petőfi, hisz a gyors összeköttetés a nagyvárossal
a
helyi
kereskedelem
visszaszorulását
hozta.
Az 1848-49-es szabadságharc két nagy csatája zajlott Vácon,
melyeknek
a
város déli kapujánál, a Hétkápolna közelében állítottak emléket. A
kiegyezést követően a századfordulóra megindult a polgárosodás,
sportklubok,
önképző
körök
és
virágzó helyi sajtó jellemezte a várost.
A 20. század két világháborúja után, az 1950-es évekre megváltozott a
város szerkezete: a város addig gerincét képező egyházi
intézményrendszert
az
állam
erőszakkal háttérbe szorította, a főbb intézmények irányítását átvette. A
felduzzadó lakosság (munkások érkeztek az újonnan alapított bányába)
kiszolgálására lakótelepeket építettek. A rendszerváltás után az egyház
szerepe
ismét
nőni
kezdett,
és
növekszik
ma
is.
Az ipar leépítése miatt megszűnt munkahelyek lehetőséget adtak a
város visszaalakulására. Az egyház révén ismét megjelent a
felsőoktatás,
és
felújították az egyházi tulajdonba visszakerült ingatlanokat is.
Leszállva a vonatról ki lépcsőkön, ki liftek segítségével jutottunk az
állomás elé. Amíg többen mosdó igényüket elégítették ki - sokan ekkor
üdvözölték egymást az újra találkozás alkalmából. A várakozás alatt
hallgattam meg Dorka főtitkárunk élménybeszámoló részletét a
Spanyolországban megtartott Siketvakok Világszövetségének tisztújító
közgyűléséről, ahova elnökünket, Tommy-t kísérte el tolmácsként. A kis
történet arról szólt, hogy francia nyelvtudása okán Dorka az előttük
helyet foglaló Elefáncsontpart-ból érkezett két küldöttet is segítette a
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szavazási
eljárásokban
való
eligazodásban.
Aztán jött az ilyenkor szokásos kérdés: honnan érkezett? A
"Magyarország" válaszra az afrikaiak kórusban rávágták - Viktor Orbán...
Pár perces séta következett a főtérre. Eleinte boltok, irodák között
haladtunk, kereszteztük a forgalmas Széchenyi utat, elsétálva a piac
mellett érkeztünk a főtérre. A séta alatt Tommy-val beszélgettem a
spanyol rendezvény kapcsán a közös, más országbeli ismerősökről.
A főtéren Dorka röviden ismertette a lehetőségeket: templom, makett és
a siket iskola.
A váci Nagyboldogasszony-székesegyház (gyakran váci dóm) a Váci
egyházmegye széktemploma, a Vác-Alsóvárosi egyházközség
plébániatemploma, Magyarország egyik legnagyobb katedrálisa Vác
város főterén. 1761 és 1777 között épült klasszicista és késő barokk
stílusban. Tervezője a francia Isidore Canevale.
A padok között középen sétáltunk az oltárig. Két oldalt érzékeltem a fény
beszűrődését, de más, a hely szellemétől szokatlan benyomásom nem
volt.
A templomból kijőve a tér közepe táján található földbe süllyesztett
kiállító terem felé irányult figyelmünk: belépődíj ellenében makettek
vizuális tanulmányozását tették lehetővé. De megérkezett az első adag
lángos és gyomrom figyelmeztetett: a reggeli már régen volt.
Letelepedve az egyik alacsony ülőkére tejföl ízesítés nélkül
fogyasztottam el a méretes, még meleg lángost. Az 1802-ben alapított,
alapítójáról elnevezett siketnéma intézet a Cházár András Egységes
Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény, Kollégium és Gyermekotthon
a Március 15-e tér 6. szám alatt zárva volt, ez alkalommal nem sikerült
meglátogatni.
Alig maradt idő az illemhely meglátogatására és máris a Duna part felé
tartott a csapat.
Felszálltunk a kompra: a gyalogosok számára keskeny vaslépcső
vezetett az emeletre és helyet foglalva a padokon szemlélhetik a látképet
az egyébként gyors átkelés alatt.
Váccal szemben, de már Tahitótfalu közigazgatási határán belül terül el
az egykori Révész-sziget. Más néven Rabok-szigete, vagy Paradicsomsziget.
A parton Makovecz Imre által tervezett, gomba formájú váróterem
fogadja a Vácról érkezőket, ami mára omladozik.. A népszerű homokos
helyre
Váciak
nyaranta
a
komppal
jártak
át
fürödni.
Majd a Pokol-sziget végénél két, mélyen benyúló sarkantyút létesítettek.
Ennek következtében az egész pokol-szigeti strand eliszaposodott.
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Ezért
elmaradoztak
a
hűsölni
Itt működött még a néhai Pokol csárda és úttörőtábor is.

vágyók.

Elsétáltunk a pár percnyire lévő nyomókútig, néhányan szomjukat
oltották és máris fordultunk vissza. Az egykori Pokol csárda teraszán
ücsörögve megtudhattuk, hogy Zsófi színes papírhajókat hajtogatott
számunkra, amit egy kívánságot kigondolva vízre fogunk bocsájtani.
A különböző színű hajócskák kiosztására a kompon került sor. Mivel a
partraszállásunkat követően a komp nem mozdult, délebbre fekvő
partszakaszt
kerestünk
a
vízre
bocsájtási
aktushoz.
Sikerült is egy ügyességet igénylő meredek folyóparti részt találni, de az
egyesületi tagok hajócskáit az egyesület vállalkozó munkatársai
eresztették vízre viaskodva a Duna felől fújdogáló erős széllel és az
éppen elindult rév keltette hullámokkal. Bepótoltuk a Tahitótfaluban
elmaradt fagylaltokat, kávékat a főtéren lévő kávézó teraszán és
elindultunk a vasútállomásra. Ezúttal magas lépcsők megmászása után
foglaltunk helyet és meg sem álltunk a Nyugati pályaudvarig és
búcsúzkodást követően a szélrózsa minden irányába hazaszéledtünk.
Köszönet és gratuláció a szervezőknek és kivitelezőknek: megint sikerült
egy jó programot kitalálni és kivitelezni ekképpen jelezve magunk és a
nagyvilág számára nemzetközi ünnepnapunk jelentőségét.

Soltész Miklós

FOTÓK – VILÁGNAP
Aki szívesen nézegetne fényképeket, az alábbi
linken megteheti.
Köszönet Scsúr Anikónak.

https://drive.google.com/drive/folders/1mOT7SUqAoBzHde_Kyiunc3RXo
GWCaRmP?usp=sharing
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SAJTÓKÖZLEMÉNY - "Informatika a látássérültekért"
Alapítvány
Ingyenes számítógépes programokkal segítik a
látássérült embereket.
Fontos kormányzati cél, hogy az elektronikus
közszolgáltatások „akadálymentesen”, minden
állampolgár számára elérhetőek legyenek, ezért
2018. július 24-től a vak és gyengénlátó emberek térítésmentesen
vehetnek igénybe képernyőolvasó és képernyőnagyító szoftvereket.
Az elektronikus ügyintézés során a képernyőolvasó és nagyító
szoftverek hatalmas segítséget jelentenek a vak, a gyengénlátó és az
olvasási nehézséggel élő embereknek. A kezdeményezés a
nemzetközileg legelterjedtebb JAWS for Windows képernyőolvasó, a
MAGic és a ZoomText képernyőnagyító programok használatára terjed
ki. Az ingyenesen igényelhető képernyőolvasó program a monitoron
megjelenő üzeneteket, illetve a klaviatúrán leütött billentyűket olvassa
fel, míg a képernyőnagyító szoftver abban segít a rászorulóknak, hogy
felnagyítja mindazt, ami a számítógép képernyőjén látható. Ezeknek a
programoknak a használatával a vak és gyengénlátó felhasználók
könnyebben tájékozódhatnak az elektronikus világban, rugalmasabban,
magabiztosabban tudnak mozogni az elektronikus közszolgáltatás
nyújtotta lehetőségek között.
A
képernyőolvasó
és
nagyító
szoftverek
licenceit
a
http://akadalymentes.magyarorszag.hu weboldalon található űrlap
kitöltésével, a Magyarország területén élő érintett magánszemélyek és
az őket oktató vagy foglalkoztató jogi személyek tudják igényelni. Az
ingyenesen elérhető, legális szoftverhasználat hozzávetőlegesen
300.000 állampolgárnak könnyítheti meg az elektronikus világban való
tájékozódását, az elektronikus ügyintézését.
Az ország licenc beszerzése a NISZ Nemzeti Infokommunikációs
Szolgáltató Zrt. által, a „KÖFOP-1.0.0-VEKOP-15-2016-00025 Közigazgatási
szakrendszerek
egységes
eléréséhez
és
interoperabilitásához központi alkalmazás szintű szolgáltatások
biztosítása” projekt keretében valósult meg, 38,5 millió forint értékben.
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A szoftverek az „Informatika a Látássérültekért” Alapítvány honlapjáról itt
tölthetőek le, aktiválásukhoz használja az igényléskor e-mailben kapott
hitelesítő kódot.
Amennyiben a szoftverek telepítésével vagy használatával kapcsolatban
informatikai segítségre van szüksége, kérjük, keresse az „Informatika a
Látássérültekért” Alapítvány ügyfélszolgálatát az alábbi elérhetőségeken:
Vezetékes telefon:
Mobiltelefon:
E-mail:
Személyes
ügyfélfogadás:

+36 (1) 273-3188
+36 (70) 295-9288
helpdesk@infoalap.hu
1145 Budapest, Bácskai u. 29/b földszint, 11es
kaputelefon
(kedden és csütörtökön 9-17 óra között)

A szoftverek igénylésével kapcsolatban felmerülő esetleges kérdésekről
és az azokra adott válaszokról honlapunk Pályázatok, felhívások oldalán
olvashat.
Budapest, 2018. július 24

Forrás: www.infoalap.hu

BALATONMÁRIAFÜRDŐ, ÉS A KEREKI VÁR
MEGHÓDÍTÁSA
2018. 07. 23-27. között ismét lehetőségem nyílt 16 társammal együtt
Balatonmáriafürdőn nyaralni a Siketvakok Országos Egyesülete
szervezésében.
Vasárnap 9:30-kor gyülekezett népes kis csapatunk a Déli
pályaudvarnál. Az időjárás kegyes volt hozzánk, ugyanis utazáshoz pont
megfelelő,
szép
időt
fogtunk
ki.
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Délután ismerkedős játékkal kezdtük a tábort. Mindenkinek vinnie kellett
egy rá jellemző tárgyat és a többieknek ki kellett találni, hogy kié lehet a
kihúzott tárgy és miért. A bátrabbak még este strandolhattak.
Következő nap reggel tornával indíthattak a bevállalósak, Huszár Zsuzsa
társunk tornáztatta meg a csapatot. Ezután erőnléti játékok következtek,
amelyek kellemesen fárasztóak és vidámak voltak. Később
kézműveskedésre nyílt mód, gyöngyöt lehetett fűzni és dekopázst
készíteni. Délután mivel esett az eső ismételten folytathattuk a
kézműveskedést, és az operett történetét ismerhettük meg és
hallgathattunk
néhány
méltán
népszerű
slágert.
Este Miklós Csilla tolmácsolásában egy kedves kis népmesét az Égig
érő
fa
történetét
hallgathattuk
meg.
Másnap a Kereki vár meghódítására indult csapatunk vállalkozóbb
szellemű fele, a többiek strandoltak és kézműveskedtek, pólót festhettek.
A Kereki vár meghódítása igencsak izgalmasra sikeredett, ugyanis eső
után csúszott az út. Aki szerette volna felérkezés után megmászhatta a
várfal egyik felét és meghallgathattuk Kereki falu és a vár történetét is.
Ezután jól megérdemelt fagyit majszoltunk és beszélgettünk.
A szerdai nap sokféle programot tartogatott számunkra. Először
kézműveskedni lehetett, folytathattuk a gyöngyfűzést, vagy a dekopázst,
valamint montázst, vagy terményképet lehetett készíteni. Én a
terményképet választottam. Érdekes a menete: Megrajzoljuk, amit
szeretnénk készíteni, majd a körvonalát kirakjuk különböző
terményekkel, esetünkben pisztáciával, babbal, levendula és
körömvirággal, illetve búzával. Később meghódítottuk a Balatont
vízibiciklivel. Aki szeretett volna csúszdázhatott is róla. Délután hajóra
szálltunk, és 1 órát ringatóztunk a vízen. Köszönjük segítőinknek, hogy
lehetőséget biztosíthattak körbejárni a hajót, felmenni az orrába és a
hajós
kapitány
fülkéjébe
is.
Este karaoke partyt tartottunk, mindenki nagyon jól szórakozott.
Utolsó nap délelőtt kézműveskedhettünk, és strandolhattunk, délután
pedig megszépülhettünk készülvén az esti discora. A disco és a vacsora
előtt Kata pultjában készíthettünk magunknak koktélt. 4 féle lehetőségből
választhattunk, nagyon jó volt elkészíteni és elfogyasztani a koktélokat.
A programok közti szabad időkben lehetett minden nap függőágyban
lazítani
az
udvaron,
valamint
beszélgetni
a
teraszon.
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Köszönöm a munkatársaknak és az önkéntes segítőknek a
figyelmességet, a sok munkát és a színvonalas és érdekes programokat!
Egy lelkes táborozó
Nyári táborban készült képek: https://hu-hu.facebook.com/siketvakok/

EVA – AZ OKOSSZEMÜVEG
A képen az EVA, okosszemüveg látható, amely leszámítva a két szárba épített okos érzékelőket,
a
minikamerákat
egy
hagyományos
napszemüvegre hasonlít.

Vakok és gyengénlátók mozgását, közlekedését segíti az az
okosszemüveg, amely mobiltelefonhoz csatlakoztatva, mesterséges
intelligencia segítségével ismeri fel a környező tárgyakat, feliratokat,
veszélyforrásokat és egyéb jelzéseket. A készülék a rajta levő
kamerákkal észlelt jelenségeket élőszóban továbbítja a szemüveg
viselőjének. Az Év Innovátora díjat először idén adták át a belga
fővárosban.- közli a hírt a demokrata.hu munkatársa, Szabó Judit.
Az Egészségügyi Világszervezet adatai szerint a Földön 285 millió
ember szenved látáskárosodásban. A vakok száma 2020-ban elérheti a
75 milliót. Ezeknek az embereknek az egyharmada el van szakítva a
világtól. Szociálisan izolálódnak, hiszen soha nem hagyják el az
otthonukat emberi segítség nélkül. Ez a folyamat pedig komoly lelki
sérülésekkel jár, ismerteti a drámai tényeket Imre Krisztián.
Az okosszemüveg, vagyis az EVA (Extended Visual Assistant,
kiterjesztett vizuális segítő) feltalálója arról mesél, hogy az Európai Üzleti
Csúcstalálkozón, Brüsszelben átvett elismerés óta rendkívüli figyelmet
tapasztal a sajtó részéről, ám így a szükségesnél kevesebb ideje jut a
fejlesztésre. Pedig most, hogy már az európai üzleti élet is felfigyelt a
beszélő szemüvegre, a feladatok egyre sokasodnak. A termék piacra
dobásához ugyanis a vállalkozás csapatának meg kell találnia a
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megfelelő befektetőket. Ezután kerülhet majd sor a szemüveg európai
tesztelésére az érintettek, tehát a látássérültek és a vakok körében. Az
élesben elvégzett próbák után egy utolsó finomhangolás következik, és
ha minden jól megy, 2020-ban el is kezdődhet a gyártás. Imre Krisztián
hangsúlyozza, hogy az okosszemüveg nem látó szemüveg, hiszen
senkinek nem adja vissza a látását. A segédeszközzel a vakok és
gyengénlátók – a bothasználat mellett – magabiztosabban és
függetlenebbül tudnak majd közlekedni.

Csúcstechnológia a hétköznapokban
Imre Krisztiánt egyrészt személyes érintettsége, másrészt a
mesterséges intelligencia alkalmazása iránti érdeklődése sodorta a
feltalálók táborába. Az eredetileg marketing-kommunikációs végzettségű
szakember ugyanis néhány évvel ezelőtt komoly szaruhártyagyulladáson esett át. A betegségből sikerült teljesen felépülnie, ám a
lábadozás hónapjai alatt személyes tapasztalatokat szerzett a
látássérültek kiszolgáltatottságáról. Mivel már gyermekkorától fogva
intenzíven érdeklődik az informatika iránt, csak idő kérdése volt, hogy
gondolataiban egymásra találjon a cél és az eszköz: a segíteni akarás,
és az ennek megvalósításához szükséges technológiák.
Elképesztő ütemben halad a technológiai fejlődés, és azok a kérdések,
amelyek korábban főként amerikai egyetemek kutatási témái voltak,
mára már szépen lecsorogtak a hétköznapokba is, és bárki számára
elérhetővé váltak – kezdi beszámolóját Imre Krisztián. – Az okosszemüveg ötlete 2015-ben született meg. Voltak ugyan elképzeléseim a
technológiáról, és arról, hogy mit is kellene tudnia a szemüvegnek, de
bizonytalan voltam abban a tekintetben, hogy mit szólnak majd hozzá a
látássérültek, és a velük foglalkozó szakemberek. Ezért aztán az első
utam a Vakok Állami Intézetébe vezetett, ahol igen kedvezően fogadták
az ötletemet.
Ekkor kezdődött el a szemüveg külsejének és különböző funkcióinak
kialakítása. A találmány – első startup sikereként – 2016-ban megnyerte
az UberPITCH elnevezésű nemzetközi megmérettetés hazai fordulóját.
A kezdeményezés keretében a feltalálók 37 európai város Uber-autóiban
győzködhették a befektetőket vállalkozásuk életképességéről. A szakmai
zsűri előtt összesen négyezer pitch, vagyis prezentáció hangzott el a
hátsó üléseken. A magyar zsűritagok az EVA csapatát választották a
legjobbnak. Az okosszemüveg később bekerült a Design Terminál hazai
vállalkozásokat támogató, tehetséggondozó inkubátorprogramjába. A
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vállalkozás jelenleg a Start it K&H inkubátorprogramtól kap szakmai
támogatást, például a megfelelő üzleti partnerek megtalálásához. Ezzel
párhuzamosan az EVA csapata folyamatosan dolgozik a prototípus
tökéletesítésén is.
Nemes cél akadálypályán
A feltaláló szerint az egyik legnehezebb feladat, hogy sikerüljön
megértetni az érdeklődőkkel, hogy egy találmány tömeggyártásához – az
ötlet megszületésétől a termék boltokba kerüléséig – gyakran
hosszadalmas és rögös út vezet. Megvalósítási terv, piacra jutás,
árazás, gyártási kérdések, eladási csatornák, sorolja a szakmai munka
állomásait a feltaláló. Mint mondja, maguk sem gondolták volna, hogy
ennyire nehéz dolog egy nemes cél megvalósítása úgy, hogy mindez
üzletileg is megállja a helyét. Bármennyire tehetségesek is a hazai
hardverfejlesztők, Magyarország sajnos nem technológiai nagyhatalom,
ezért ez nehezített pálya a high-tech fejlesztések számára. Az ötletgazda
azt is kiemeli, hogy a látásvesztést érintő fejlesztések terén igen erős a
konkurenciaharc a tudományos életben, gondoljunk csak például az
őssejtterápiára.
Balás Gergő vezető fejlesztő arról beszél, hogy a szemüveg a benne
elhelyezett kamerák és egyéb szenzorok segítségével határozza meg a
felhasználó és a környezet viszonyát. Ezeket az adatokat kielemezve
tudja a készülék meghatározni, hogy milyen utasításokat kell kapnia a
felhasználónak ahhoz, hogy biztonságosan haladhasson, és elérje az úti
célját. Az eszköz kültéren hagyományos műholdas (GPS)
helyzetmeghatározást használ, de számításba kellett venni, hogy ezek
pontossága a fém- és üvegfelületekben gazdag városokban kritikus
mértékben csökkenhet, a GPS-jelek nemkívánatos visszaverődése miatt.
Az okosszemüveg a beltéri navigációt is segíti, ahol a GPS használata
nem elérhető.
A kezdetektől fogva fontos fejlesztési szempont volt, hogy a rendszer
bel- és kültéren is egyaránt megbízhatóan működjön, ezért is használunk
sokféle szenzort – ismerteti a szakember. A szemüveg felismeri az ajtót,
a lépcsőket, az utcasarkokat, azt, hogy milyen széles a járda, milyen
messze van a fal, vagy éppen a közút – sorolja a lehetőségeket Balás
Gergő. – Az eszköz figyeli a jármű- és gyalogosforgalmat is. Az
okosszemüveg végül a szárak belső részén levő hangszórók
segítségével, élőszóban továbbítja az észlelt jelenségeket a
felhasználónak.
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Az okosszemüveg tervezett piaci árával kapcsolatban Imre Krisztián
feltaláló és Walter Szilvia társalapító arról tájékoztatnak, hogy
megpróbálják 2000 euró alatt tartani. Tekintettel arra, hogy NyugatEurópában egy – körülbelül nyolc évig munkaképes – vakvezető kutya
kiképzése 30-35 ezer euróba kerül, az EVA csapata úgy véli, hogy az
általuk kikalkulált ár kedvezőnek mondható. Walter Szilvia azt is
hangsúlyozza, hogy a startup jelenleg a megfelelő befektetőket keresi,
ami egyáltalán nem könnyű feladat. A kezdeti friends, family, fools
(barátok, család, őrültek) körön már túl vannak, vagyis ténylegesen
baráti és családi tőkével is beszálltak a vállalkozásba. Igyekeznek
kihasználni az elérhető, uniós források nyújtotta lehetőségeket is. A
későbbiekben kizárólag olyan partnerekkel szeretnének együttműködni,
amelyek menedzsmentje nem akarja átvenni a startup feletti szakmai
irányítást a befektetésért cserébe. Az EVA csapatának ugyanis nagyon
fontos a filantróp szemlélet, vagyis az, hogy leendő üzlettársuk a
közösség érdekében is tevékenykedő, jótékony, emberbarát partner
legyen. Az EVA-projektnek ugyanis a célcsoport, tehát a látássérültek és
vakok közössége miatt, jelentős társadalmi-szociális vetülete van.

Forrás: EVA - Extended Visual Assistant Facebook oldala

ARANYBOT DÍJ 2018
A projekt keretein belül országosan várunk olyan ajánlásokat, melyek
cégeket, civil szervezeteket és magánszemélyeket egyaránt bemutatnak,
akik valamilyen módon hozzájárultak az év folyamán a látássérültek
életkörülményeinek javításához.
A hozzájárulás nem feltétlenül kell, hogy anyagi jellegű legyen: lehet egy
technikai találmány, eszköz feltalálása vagy rendelkezésre bocsátása,
egy beruházás, kiemelt kommunikáció a látássérültekért, bármilyen tett,
apró, hétköznapinak tűnő cselekedet, egy videoklip, film, rendezvény,
bármi, amelyet az ország embere úgy ítél meg, hogy érdemes az
ajánlásra.
Forrás: http://aranybot.hu/
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A VILÁG LEGNAGYOBB MÚMIÁI
Helyszín: Komplex, Budapest, VII., Király utca
26.
A világ legnagyobb múmia gyűjteménye érkezik
Magyarországra!
Hamarosan feltárulnak a titkok a síron túlról:
2018. augusztus 16-án a belvárosi Komplexbe
érkezik az egyedülálló A Világ Múmiái Kiállítás.
A
tárlat
a
földkerekség
legnagyobb
múmiagyűjteménye, a testeket és tárgyi leleteket
számos múzeumtól, egyetemtől, tudományos
szervezettől
és
magángyűjteményekből
kölcsönözték, hogy a nagyközönség szemtől
szemben találkozhasson a történelem ezen
különleges emlékeivel. A tárlat szakmai partnere
a Magyar Természettudományi Múzeum.
A múmiáknak két nagy csoportja van, a
természetes és az antropogén (mesterséges)
múmiák. A természetben vannak olyan
körülmények, amelyek elősegítik, hogy az elhalt
szervezet bomlása leálljon, és a test
megőrződjön. A forró, száraz sivatagi környezet,
a nagyon alacsony hőmérséklet, a levegőtől való
elzártság, vagy éppen a jól szellőző kripták
egyaránt kedveznek a spontán, természetes
mumifikálódásnak. A mumifikálás lényege a
holttest bomlásának megakadályozása. A test
épségének megtartására speciális eljárásokat
alkalmaztak. Hol eltávolították a belső szerveket,
hol a testben hagyták azokat. Különböző eredetű
és
összetételű
vegyi
anyagokat
is
felhasználhattak.

További infó: https://www.avilagmumiai.hu/
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HASZNOS TUDNI - VISELKEDÉS KULTÚRA
A kulturált viselkedés szabályai között vannak alapvető szabályok,
amelyek mindenütt kötelezőek. A köszönés a kapcsolatteremtés első
eleme.
Köszönés
A köszönés alapszabályai: előre köszön a
- férfi a nőnek
- fiatal az idősebbnek
- alacsonyabb rangú a magasabb rangúnak
Kinek köszönünk még?
- ha liftbe szállunk, a jelenlévő utastársaknak
- köszönünk akkor is, ha bárhova belépünk, vagy bárhonnan
eltávozunk
Mit köszönjünk a napszakok szerint:
Jó reggelt kívánok!
Jó napot kívánok!
Jó estét kívánok!
Viszontlátásra! /elköszönéskor /
Bemutatkozás
A társadalmi érintkezésben a köszönést a bemutatkozás, majd a
kézfogás követi. A bemutatkozás harmadik fél segítsége nélküli
ismeretségkötés.
A bemutatkozási rangsor ugyanaz, mint a köszönésé:
- általában a férfi a nőnek
- a fiatal az idősebbnek,
- az alacsonyabb rangú a magasabb rangúnak mutatkozik be.
Hogyan mutatkozunk be?
Bemutatkozáskor vegyük ki a kezünket a zsebünkből.
Nézzünk a szemébe annak, akinek bemutatkozunk.
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Gyakori hiba:
- mindkét fél egyszerre mondja a nevét. Ekkor senki nem ért semmit.
Helyes megoldás:
- a bemutatkozást mindig az érkező, a belépő kezdeményezi.
- miután szembe nézünk azzal, akinek bemutatkozunk, jobb kezünket
helyezzük egy esetleges kéznyújtáshoz készenlétbe.
- most következik az, hogy az ismeretséget kezdeményező mondja jól
érthetően a teljes nevét,
- ezután mondja nevét az, akinek bemutatkoztunk.
Kézfogás
A bemutatkozás után a kéznyújtás elmaradása az üdvözölt személy
részéről nem jelent udvariatlanságot. De a kéznyújtást figyelmen kívül
hagyni vagy nem elfogadni, az már sértést jelent.
Hogyan fogunk kezet?
Köszönéskor csak az idősebbek kezdeményezhetik a kézfogást!
Tizenévesek senkinek nem nyújthatnak kezet előre.
Télen, ha kesztyűben vagyunk, kézfogáskor tegyünk kísérletet annak
levételére.
Ha az idősebb /vagy a partnerünk/ azt mondja, hagyd, akkor ne
erőltessük.
Vagy mindketten kesztyűben fognak kezet vagy mindketten leveszik a
kesztyűt.
Milyen legyen a kézfogás ereje?
A kézfogás egyszerű, rövid és határozott mozdulat.
Kézfogáskor nézzünk a partner szemébe.
A kézfogás ereje igazodjék a partner fizikai állapotához.
Nemzetközi szokások közül egy érdekesség:
A kézfogás szokása más kultúrkörökben sokféle változatosságot mutat.
Japánban az emberek meghajlással üdvözlik egymást, ami nem az
alázat, hanem a tisztelet jele. Nem fognak kezet egymással, de ismerik
az európai emberek szokását. Amikor Európába látogatnak, ők is
alkalmazkodnak és elfogadják a feléjük nyújtott kezet. A kézfogásukat mi
lágynak érezzük. Kézfogáskor nem néznek a partnerük szemébe, mert
azt agresszívnak érzik.
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Bemutatás
A bemutatáshoz harmadik személy segítségét vesszük igénybe.
Idegenekből álló társaságban sem mi nem maradhatunk ismeretlenek,
sem a velünk lévők. Tehát mindannyiunknak be kell mutatkoznunk.
Társaságban történő bemutatásnál mindig a vendéglátó mutatja be az
érkező vendégeket a már ott lévőknek. Tartózkodni kell a bemutatástól,
ha azt tapasztaljuk, hogy a bemutatandó felek közül valaki ezt nem
akarja.
Amikor mindenkinek bemutatkoztunk és nem tudtuk megjegyezni
valakinek a nevét, akkor nyugodtan rákérdezhetünk ismét a beszélgető
partnerünktől.
Ha arra kényszerülünk, hogy magunkat mutatjuk be:
Vegyük ki kezünket a zsebünkből.
Nézzünk szembe azzal, akinek bemutatkozunk.
Jobb kezünket helyezzük egy esetleges kéznyújtáshoz készenlétbe.
Mondjuk meg a teljes nevünket becenév nélkül.
Ha mi mutatjuk be barátunkat egy idősebbnek, akkor a szöveg a
következő:
Tessék megengedni, hogy bemutassam barátomat, Erdős Miklóst.
Ha mi mutatjuk be a barátunkat a többi fiatalnak:
Õ a barátom, Erdős Miklós.
Tabu témák
Vannak bizonyos témák, amelyekről közösségben nem szokás beszélni.
Melyek azok?
Magánélettel kapcsolatos kérdések.
Családunk anyagi helyzete, pénzügyei, esetleges adóssága.
Nem szokás elmondani, hogy melyik politikai párthoz tartozunk.
Ne részletezzük egészségügyi problémáinkat, az magánügy, nem
tartozik senkire.
Nem szokás a fogszabályozóról és annak használatáról beszélni.
Beszélgetés közben ne rágjuk a körmünket.
Ha beszélgetünk valakivel, ne osszuk meg a figyelmünket.
Nem illik beszélgetés közben félszemmel a tv-t nézni.
Vendég jelenlétében egyáltalán nem illik a tv-t, a rádiót, a magnót
bekapcsolni. Ez csak akkor lehetséges, ha mindenkinek ez a kívánsága.
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Ha valaki mérges, fékezze magát, ne zúdítsa az útjába kerülőre a
mérgét.
Az érvek hiányát ne pótoljuk hangerővel, ne kiabáljunk.
Vita közben nem illik azt mondani, hogy túl van a dolog tárgyalva.
Nem szokás más szavába vágni.
Ha mégis megbántunk valakit, kérjünk elnézést tőle.
Kerüljük a pletykát!
Sok baj származik a pletykából! Ráadásul sokszor alaptalanul teszik.
Bármilyen ártalmatlannak tűnik, a pletyka igen bántó tud lenni, sőt
visszafelé is elsülhet.
Telefonálás
Hogyan telefonálsz a magánéletben, amikor téged hívnak?
Ha te vagy a hívó fél, ne azt tudakold, hogy ott ki beszél? Hanem
elsőként te mutatkozz be. Beszélj mosolyogva, a hangod mindjárt
kellemesebb lesz!
Ha te veszed fel a telefont, mond a telefon tulajdonosának nevét:
Takács-lakás.
Ne szellemeskedj mondjuk úgy, hogy hallom na mondjad, hallgatom!
Aki üzenetet hagy az üzenetrögzítőn, annak illik megmondani a napot és
az órát is!
Az üzenetrögzítő meghallgatása után illik visszahívni a hívó felet.
Ha nem te veszed fel a telefont, amikor téged keresnek, ne mondj
véleményt a hívóról, mert a telefonban ez gyakran hallható és
megsértheted a hívó felet.
Az üzenetet illik átadni a család tagjainak.
Ha valaki hív, előbb hallgasd meg őt, mindig a hívó fél fizeti a
telefonszámlát! Ne a saját gondjaiddal traktáld azt, aki beszélni szeretne
veled.
Telefonban ne mondj ilyen válaszokat, hogy ühüm, aha! Ha a téma nem
tetszik, amiről beszéltek, zárd le röviden és köszönj el a telefonálótól.
Amikor megszakad a vonal, mindig a hívó fél jelentkezik újra.
Mindig a hívó fél fejezi be a beszélgetést. Vannak fecsegő telefonálók,
azokkal udvariasan rövidre kell zárni a beszélgetést.
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A rádiót, a televíziót, a körülöttünk levő gépeket illik lezárni telefonálás
közben. Telefonálás közben csendet kell teremteni magunk körül.
Téves hívás alkalmával ne tegyél megjegyzést a hívó félre. Nem szokás
kioktatni senkit, mert a hívó félnek nem állt szándékában téged vagy a
családodat zavarni.
Ha a család valamely tagját hívják telefonon, illik kimenni a szobából.
Nem szokás belehallgatni mások telefonbeszélgetésébe.
Tudod, hogy mikor illik telefonálni?
A családtagok pihenési idejében pl. du. 2 - 4 óra között nem szokás
telefonálni.
Ha nem családtagnak telefonálsz, akkor hétköznap reggel 9 óráig és
este 9 óra után már nem illik senkit sem zavarni telefonon.
Szombat - vasárnap 10 - 12 és délután 5 - 7 óra között illik valakinek
a lakására telefonálni. Reggel az emberek általában tovább alszanak,
délben ebédidő van, délután pihen a család.
Ne telefonáljunk sokáig, mert a telefon drága.
Tele szájjal nemcsak az étkező asztalnál, hanem telefonon sem illik
beszélni.
Tömött járművön nem illik mobiltelefonon felhívni senkit. Az emberek
nem kíváncsiak a magánéleti gondjaidra.
Ha utcán akarsz valakit felhívni, távolodj el az emberektől.
Ha nincs otthon a barátod, akit keresel, nem illik a nagymamánál
üzenetet hagyni, hogy hívjon vissza téged. Kivéve, ha rendkívül sürgős
az üzenet, akkor ezt ki kell hangsúlyozni.
Pontosság
Tanulj meg pontosnak lenni. Ugyanis a pontosságban kifejeződik a
partner tisztelete és a saját magad megbízhatósága.
Az életed folyamán többször fogsz részt venni különféle tárgyú
előadáson. A résztvevőknek illik pontosan megjelenni. A későn érkezők
ne zavarják az előadást, az előadót és a hallgatóságot. Lehetőleg az
érkezés helyéhez legközelebb kell helyet foglalni.
Az előadásról a befejezés előtt zajosan eltávozni illetlenség, mert azt
hiszik, hogy nem érdekel bennünket a téma. Ha tudjuk, hogy korábban
kell elmennünk, előre jelezzük távozási szándékunkat és a lehető
legdiszkrétebben hagyjuk el a helyiséget.
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Az északi népek nagyon pontos emberek. Az afrikaiak és a brazilok
nagyon lazán értelmezik a pontosságot.
Ebéd vagy vacsora meghíváskor illik pontosan érkezni.
De! A meghívó felet zavarja, ha jóval korábban érkezünk a megbeszélt
időpontnál. Ezzel is zavarba hozhatjuk őt.
Tudni kell azt is, hogy mikor illik távozni. Ha elfogy a téma, ne várjuk
meg azt, hogy unalommá fajuljon a beszélgetés.
A kulturált étkezés szabályai
Fontos szabály, hogy az étkezésben legyünk mértékletesek, ugyanakkor
fogyasszunk tápanyagokban gazdag élelmiszereket.
Ismerkedjünk meg az étkezést közvetlenül megelőző művelettel: a
terítéssel.
A falat nemcsak akkor jobb ízű, ha mindnyájan esznek, hanem akkor is,
ha ízlésesen terített asztal mellet fogyasztják el. Illik szépen megteríteni
az asztalt akkor is, ha csak szűk családi körben étkezünk.
Terítsük meg mindig az asztalt egy kellemes színű terítővel.
Az ebédhez lapos- és mélytányérral terítsünk. A salátát, a süteményt /a
desszertet/ kistányérra tesszük.
A tányértól balra van mindig a villa - hegyével felfelé, valamint a
szalvéta. A tányértól jobbra tesszük a kést és a nagykanalat. Halételhez
halkést és halvillát szokás tenni az asztalra, mert a halkés nem éles. A
desszerthez szükséges villát, a tányér fölé helyezzük az abroszra.
A tányértól jobbra helyezzük el a poharakat, a tányértól balra kerül a
salátástányér.
Ha szükséges a csonttányér elhelyezése, azt mindig két-két teríték közé
tegyük.
Fűszeres készletet is teszünk az asztalra: só, bors, paprikaszóró, esetleg
külön kis üvegek ecetnek, olajnak, ételízesítőnek.
A kenyérkosárba lehetőleg annyi péksüteményt vagy felszeletelt
kenyeret tegyünk, amennyi várhatóan elfogy. A kenyeret mindig törni kell
és nem harapni.
Ünnepi alkalmakkor pl. születésnap, névnap stb. díszíthetjük az asztalt
egy kis virággal vagy színes gyertyával is.
Mindig balról kell kínálni az ételt. Jobbról kell leszedni a használt tányért
úgy, hogy egyenként felemeljük és nem az étkezők orra előtt tesszük
egymásba a tányérokat.
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Nem gusztusos a leves után ugyanabban a tányérban enni a második
fogást.
Minden használt tányért, szalvétát, morzsát távolítsunk el az asztalról,
mielőtt a desszerthez vagy a gyümölcshöz érünk az étkezéskor.
Forrás: http://www.protokoll-etikett.hu

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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