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Kedves Tagok!
Az alábbiakban küldjük következő hírlevelünket, mindenkinek jó olvasást
kívánunk.
Katona Andrea
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ÁPOLÁSI DÍJRÓL EGYEZTETETT AZ EMMI
Augusztus 28 - án megkezdődött az EMMI és
az országos érdekvédelmi szervezetek között
az egyeztetés az ápolási díj összegének
rendezéséről. A tárgyalásokon egyesületünk
is részt vesz és képviseli a halmozottan sérült
siketvak gyermeket-felnőttet nevelő szülők érdekeit.
A kormány fontosnak tartja a hozzátartozóikat ápolók, gondozók
megbecsülését és a szakmai egyeztetések lezárását követően
várhatóan ősszel veszi napirendre az ápolási díj ügyét -olvasható az
EMMI közleményében.
A konstruktív megbeszélésen az érdekvédelmi szervezetekkel közösen
áttekintették a javaslatokat az otthoni gondozásra szorulókra
vonatkozóan. A konkrét intézkedések kidolgozása során a kormány
számít az érintett képviselők közreműködésére; a szakterület a
továbbiakban is tárgyalásokat folytat az érdekvédelmi szervezetekkel.
A kormány mindig is fontosnak tartotta és tartja, hogy minden segítséget
megadjon a rászorulóknak és a hátrányos helyzetűeknek. 2010 és 2018
között 63 százalékkal, 37.050 forintról 58.680 forintra nőtt a legsúlyosabb
állapotú hozzátartozót gondozók ellátása. Idén januártól a tartósan beteg
gyermeküket legalább húsz éven át otthon gondozó nyugdíjasok havi 50
ezer forintos kiegészítő támogatást kapnak, illetve a bruttó díjakból
nyugdíjjárulékot is fizet az állam, így az érintettek nyugdíjjogosultságot is
szereznek.

http://magyarhirlap.hu/cikk/126936/Apolasi_dijrol_egyeztetett_az_EMMI
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BEFOGADÓ MAGYAR TELEPÜLÉS
Minden állampolgár számára fontos, hogy a helység, ahol él, olyan
településpolitikát folytasson, és olyan környezetet teremtsen, amely
lakosai életkörülményeinek javulását szolgálja. A fogyatékossággal élő
emberek ugyanolyan igényekkel élnek és szeretnék intézni napi
ügyeiket, mint a közösség többi tagja. Ehhez azonban szükséges, hogy
az egyenlő esélyű hozzáférés biztosítva legyen számukra mindazon
szolgáltatásokhoz, amelyeket egy település kínál.
Forrás: http://www.feszt.eu/befogado-magyar-telepules/

KLUBÉLET A SVOE-BEN
Rehab klub
A szeptember 5-i klub témája a közlekedés volt.
Mindenki másképp kezel helyzeteket, mivel látás vagy
hallássérülése más módon befolyásolja, egységes jó
tanácsokat nem lehet mondani.
Önmagunkban fel kell ismerni mi az a terület a
közlekedésben, ami fejlesztésre szorul. Van, akinek a lépcsőzés, van,
akinek az épületekben való tájékozódás és el kell fogadni hogy nem ciki
segítséget kérni. Ha biztonságot nyújt a fehér bot használata, akkor
használjuk. Nagy segítséget nyújt a BKV futár távirányító is a zebrán
való átkeléseknél. De be kell vallani, ezt azok tudják jól használni akik
az utcazaj mellett hallják a nem túl hangos beszédet.
Ha valaki szeretne közlekedést tanulni nyugodtan keresse Varga Anna
gyógypedagógusunkat.
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Szabadidős klub
Kirándulás Gödöllőre a Királyi kastélyba
Szeptember 12-én a szabadidős klub keretében
kirándultunk.
A legismertebb és legszebb magyarországi barokk
kastély, amely ma már újra régi pompájában várja a
látogatókat. Mária Terézia is járt itt, s előszeretettel
pihente ki fáradalmait Gödöllőn Ferenc József és Sissi
is. Csapatunkat egy nagyon kedves tárlatvezető hölgy
várta, akitől nagyon sok érdekes és hasznos
információt megtudtunk. Köszönjük neki, hogy ilyen részletesen
felkészült és minden apró részletet leírt szavakkal és maximális
odaadással navigálta a csapatot.
A kastély építtetője Grassalkovich I. Antal, a XVIII. század egyik
legtekintélyesebb magyar főura, Mária Terézia bizalmi embere volt. A
gödöllői birtokközpontban megépített kastély fehér- arany színekben
pompázó dísztermével, freskókkal díszített szobáival, márvány burkolatú
fürdőjével és virágházával, tágas lovardájával, barokk színháztermével,
valamint hatalmas parkjával a kor főúri életvitelének méltó reprezentánsa
volt.
Az épület 1867 és 1916 között I. Ferenc József és
Erzsébet királyné kedvelt pihenőhelyeként szolgált,
majd 1920-tól 1944-ig Horthy Miklós kormányzó nyári
rezidenciája volt. A második világháború után a
méltatlan hasznosítási formák következtében a
pusztulás évei következtek, mintegy fél évszázadon
keresztül.
Az
1989-ben
felgyorsult
felújítási
munkálatok eredményeképpen 1996-ban nyithatta
meg kapuit az ismét régi fényében pompázó kastély
központi része. A Gödöllői Királyi Kastélymúzeum állandó kiállításának
26 termében a kastély két fénykora elevenedik meg: A Grassalkovichok
kora című kiállítás a barokk udvari kultúrát mutatja be, míg a rekonstruált
királyi lakosztályok, a díszterem és az Erzsébet királyné emlékkiállítás a
királyi család gödöllői tartózkodásait idézi fel, kitekintéssel a kor
történelmi hátterére. A kastély-együttes déli szárnyában Grassalkovich II.
Antal herceg 1782 és 1785 között alakíttatott ki színházat. A mintegy 100
személy befogadására alkalmas barokk színház ún. idényszínházként
működött, amelyben csak a hercegi udvar gödöllői tartózkodása idején
tartottak előadásokat. A zenét a herceg 24 tagú állandó zenekara
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szolgáltatta. A belső falakat - a teret perspektivikusan tágító - dekoratív,
klasszicizáló későbarokk falfestések díszítik. A kastélyszínházat a
kiegyezés évében, az 1867-es munkálatok során szüntették meg, amikor
két födém behelyezésével teréből 15 szobát alakítottak ki. Az 1986
őszén feltárt kastélyszínház Magyarország egyetlen megmaradt
kulisszás rendszerű színháza, amely Európában is ritkaságnak számít.

FUSION 2018
ELÉRHETŐVÉ
KERETÉBEN

– ÚJ SZOFTVER VÁLT INGYENESEN
AZ
ORSZÁG
LICENC
PROGRAM

Örömmel adunk hírt arról, hogy az Informatika a Látássérültekért
Alapítvány által honosított szoftverek közül egy vadonatúj, a Fusion 2018
vált most elérhetővé magyar nyelven a felhasználók számára.
A Fusion abból a célból jött létre, hogy egyetlen telepítéssel kiszolgáljon
minden felmerülő igényt, legyen szó a látássérült emberek bármely
csoportjáról. Egy minden egyben termékről van tehát szó, amely
tartalmazza a teljes értékű, honosított JAWS for Windows
képernyőolvasót, a teljes értékű, honosított ZoomText képernyőnagyítót,
valamint magát a Fusion-t, ami összehangolja a kettőt. A most megjelent
honosított Fusion 2018 szoftverhez is igényelhető hitelesítő kód az
ország licenc program keretén belül.
Ha csak beszédtámogatásra van szükség, akkor elérhető önállóan a
JAWS,
ha
képernyőnagyításra
van
igény,
korlátozottabb
beszédtámogatással, akkor rendelkezésre áll önállóan a ZoomText.
Amennyiben viszont a képernyőnagyítással párhuzamosan teljeskörű
beszédtámogatásra van szüksége a felhasználónak, akkor a Fusion a
legjobb választás.
A Fusion használata során egyszerre, egy időben fut a JAWS
képernyőolvasó és a ZoomText képernyőnagyító program.
A JAWS és a ZoomText szoftverekről bővebb információk honlapunk
„Termékeink" aloldalán találhatóak.
A Windows 7 vagy újabb rendszereken használható Fusion kiemelten jó
lehetőség cégek és intézmények, ill. több felhasználós környezetek
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számára, mivel így már nem kell többféle szoftver külön telepítésével
foglalkozni.
A Fusion 2018 bemutató változatát a következő hivatkozásokon tölthetik
le:
Fusion 2018.1805.12 32 bites változat
Fusion 2018.1805.12 64 bites változat
A szoftverhez licenc az http://akadalymentes.magyarorszag.hu/ oldalon
ingyenesen igényelhető.
Az ország licenc igénylésről további információ itt olvasható.
Kérjük, hogy kérdéseikkel és észrevételeikkel, forduljanak bizalommal
ügyfélszolgálatunkhoz. Elérhetőségeink az alábbiak:
Telefon: +36 (1) 273-3188,
helpdesk@infoalap.hu.

+36

Budapest, 2018. szeptember 13.
Informatika a Látássérültekért Alapítvány
Forrás:
http://www.infoalap.hu/hirek/?hir_reszlet=800
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(70)

295-9288,

e-mail:

LÁTÓK ÉS LÁTÁSSÉRÜLTEK TEKERTÉK KÖRBE A
BALATONT
Kollegánk, Kimlei Gábor is sikeresen teljesítette a távot. Emlékül egy
zöld színű pólót kapott, melyen a Mozdulj 2018 felirat szerepel.
A Mozdulj! Közhasznú Egyesület 2011-ben szervezte meg első tandemes
kerékpártúráját. A szervezők célja, hogy a sport segítségével lebontsák
azokat a falakat, melyek a fogyatékossággal élő emberek és egészséges
társaik között vannak.
Augusztus 16-án, Siófokról indultak el a túrázók. Naponta akár 50
kilométert is tekertek a kerékpárosok. 25 tandemmel és közel ennyi
szólóbiciklivel kerekezték körbe a Balatont. Zala megyéből egyedüliként
érkezett a túrára Baranyai Zoltánné. A zalakomári asszony 9 éve
látássérült, körülbelül 5 százalékos a látása. Régi álma volt, hogy
tandemezzen.
„Először megmondom őszintén, félelmetes. Körülbelül egy pár kilométer
után saját magam rájövök, hogy a bizalomról szól az egész, meg kell bízni
abban, aki elől teker. Együtt kell dolgozni, nem hagyhatom azt, hogy az
első dolgozzon, mert ha én elhagyom a lábam, akkor ő se tud dolgozni,
minden mozdulatnak egyszerre kell lenni, úgyhogy a bizalomról nagyon
sok minden szól” - nyilatkozta Baranyai Zoltánné.
A túrázók szombaton Zánkáról indulva célozták meg Keszthelyt. A program
nem csak a kerékpározásról szólt; fagyizás, balatoni fürdőzés,
múzeumlátogatás és sárkányhajózás is szerepelt a programjukban. Azért
is jó ez a túra, mert kimozdítja a látássérülteket a megszokott
életkörnyezetből és önállóságra készteti őket - így vélekedik a Magyar
házaspár, mindketten születésüktől fogva vakok.
„Látássérültként általában mi alulértékeljük magunkat, félünk, úgy érezzük,
hogy mi nem vagyunk teljes értékű emberek és igenis, mint ahogy a
mozgássérült is teljes értékű, vagy egy értelmi sérült is lelkileg, emberileg
ugyanolyan értékű, mint egy professzor. Ez óriási lehetőség, hogy mi
megpróbáljunk egy kicsit a sarkunkra állni és igenis azt mondhassuk, hogy
igenis, mi is érünk annyit, még akkor is, ha nem látunk” - mondta Magyar
Csaba.
Egy flash mobot is bemutattak a túrázók a Fő téren. A végtelenített
kézfogással próbálták minden állomáson felhívni arra a figyelmet, hogy
látóknak és látássérülteknek együtt is érdemes sportolni.
7

Tálos Marianna, a Mozdulj! Közhasznú Egyesület elnöke: "A legfőbb dolog
az, hogy kialakul egy csapatszellem. Ezen belül nagyon sok odaadás van
és nagyon sok természetesség és nagyon sok humor és nevetés. Az esti
közös játékok, a közös kirándulás, vagy a napi tevékenység nagyon jól
összehozza a társaságot és az a legfontosabb, hogy életre szóló
barátságok is köttetnek.”
A tandemeken elől a látó, míg a látássérült hátul foglal helyet, utóbbinak
csak a pedál tekerésével kell foglalkoznia. A résztvevők stábunknak is
szemléltették, mit is él át, aki hátul foglal helyet. Nehéz leírni, hogy milyen
érzés teljes vakságban a tandemen utazni. Az első métereket leginkább a
félelem érzése hatja át. Pár forduló után viszont kialakul a bizalom és akár
a nagyobb sebesség sem jelent problémát a hátul ülőnek.
Hársfalvi Ákos - Keszthelyi TV
Forrás
és
video:
http://www.tvkeszthely.hu/hirek/9027/latok-eslatasserultek-tekertek-korbe-a-balatont/index.php?mod=reg

A 90 dB AJÁNLATA
Szeptembertől természetesen folytatódnak a narrált filmvetítések és
reményeink szerint a színházi előadások is. A dátumok és előadások
sajnos még nem ismertek, ezeket 1-2 hónapra előre tudjuk csak
egyeztetni. Kivéve az Erkel Színházat, ahol 2019. júniusáig sikerült
lefixálnunk az előadásokat. Ezek az alábbiak lesznek:
Csajkovszkij: A diótörő (balett)
Puccini: A nyugat lánya
Meyerbeer: Hugenották
Donizetti: Lamermoori Lúcia
Bizet: Carmen
Kodály: Háry János
Seregi/Delibes: Sylvia (balett)
A pontos dátumok a honlapon elérhetők. Az első előadás Csajkovszkij:
A diótörő lesz közvetlenül karácsony előtt, december 21-én 11 órakor.
Jegyek korlátozott számban vannak, melyek már foglalhatók.
Kedvezményes jegyár: 1.800.-Ft.
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ŐSZI PROGRAMOK
Szeptember 22., 14 órától, Nemzeti Színház
Nyílt nap a Nemzeti Színházban
A belépés és a programok díjtalanok.
Részletes program hamarosan.
Frida Kahlo kiállítás Nemzeti Galéria
Szeptember 29. (szombat) 10:30
Október 14. (vasárnap) 10:30
Október 20. (szombat) 10:30
A Frida Kahlo kiállítás megtekintése szakszerű tárlatvezetéssel és
tapintható élménnyel, mely segít megismerni és megérteni a világhírű
mexikói
festőnő
művészetét,
személyiségét
és
életét.
Jegyár: a belépés vakos igazolvánnyal díjtalan, a tárlatvezetés díja
1.500.-Ft/fő.
A program kb. 2 órás. Maximális létszám alkalmanként: 6 fő!
Kérjük, hogy aki jelentkezik, az hozza magával az igazolványát!

A PESTI MAGYAR SZÍNHÁZ AKADÁLYMENTES MŰSORA
Szeptemberi és októberi előadások audionarrációval
Szeptember 22. szombat 19 óra Folytassa, Ciceró!
Szeptember 29. szombat 15 óra Harisnyás Pippi
Szeptember 30. vasárnap 11 óra Harisnyás Pippi
Október 7. vasárnap 15 óra Folytassa, Ciceró!
Október 14. vasárnap 15 óra Időfutár
Október 19. péntek 19 óra Folytassa, Ciceró!
Október 20. szombat 15 óra Időfutár
Október 21. vasárnap 15 óra Suncity - a Holnap tali!-musical
Tájékoztatjuk, hogy előadásainkat - előre egyeztetett időpontokban színpadbejárás előzi meg, amennyiben az előadás előkészületei ezt
megengedik. De bizonyos esetekben csak az előadást követően van
lehetőség a színpad bejárására.
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Jegyigénylés és részletes információk:
Tóth Cecília, társadalmi felelősségvállalási referensnél
e-mail: akadalymentesites kukac mszinhaz pont hu
akadalymentesites@mszinhaz.hu
Telefonszám: +36 70 903 8955

MÉLTÁNYOSSÁGI
LEHETŐSÉGEK
NYUGDÍJRENDSZERBEN 2018-BAN
Közérthető, összefoglaló cikk a lehetőségekről az alábbi linken:
https://www.nyugdijguru.hu/nyugdij/oregsegi-nyugdij/meltanyossagilehetosegek-a-nyugdijrendszerben-2018-ban

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
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