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Kedves Olvasók!
Az alábbiakban küldjük soron következő hírlevelünket, melyben
tájékoztatást kapnak a Siketvakok Országos Egyesülete soron
következő közgyűlésének időpontjáról, olvashatnak az egyesület áprilisi
klubjairól, az MVGYOSZ Távszem projektjének keretében kiírt iPhone
pályázatáról, továbbá érdekességeket tudhatnak meg a vakvezető, és a
hallássérült
segítő
kutyák
kiképzéséről.
Mindenkinek jó olvasást kívánunk!
Jánosi Veronika
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HÁZUNK TÁJÁRÓL – EGYESÜLETI HÍREK
Meghívó egyesületi közgyűlésre
A Siketvakok Országos Egyesülete 2019. évi első közgyűlésére 2019.
május 22-én, szerdán 15 órai kezdettel kerül sor, melyre ezúton
tisztelettel meghívjuk!
A KÖZGYŰLÉS HELYE: Siketvakok Országos Egyesülete irodája
CÍM: 1053, Budapest, Múzeum krt. 3. II. em. 1. (21-es kapucsengő)
A KÖZGYŰLÉS NAPIRENDJE
1. A 2018. évről szóló közhasznúsági jelentés és a Felügyelőbizottsági
jelentés előterjesztése
2. Tájékoztató a 2019. június 6-án megrendezésre kerülő jubileumi
ünnepségről
3. Egyéb információk, kérdések
A közgyűlést követően a Közhasznúsági Jelentés teljes szövege
elérhető lesz honlapunkon, (www.siketvak.hu) vagy Egyesületünk
irodájában előzetes egyeztetés alapján személyesen megtekinthető.
Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a közgyűlés 15 órakor kezdődik.
Alapszabályunk értelmében (IV. fejezet, 6. pont), ha az egyesületi tagok
többsége (legalább 51%-a) jelen van, akkor a közgyűlés határozatképes.
Ha nem határozatképes, akkor 30 perc elteltével a gyűlést, a
megjelentek számára tekintet nélkül, határozatképesnek kell tekinteni.
A Közgyűlésen szavazati joggal csak azok rendelkezhetnek, akik a
tárgyévre (2019.) a tagdíjat befizették. A tagdíj készpénzben történő
befizetésére a Közgyűlést megelőzően a helyszínen is lehetőség van.
Kísérési és jelnyelvi tolmácsigényt a szokott módon jelezzék
elérhetőségeink valamelyikén legkésőbb május 17-ig! Kísérést csak
korlátozottan áll módunkban biztosítani.
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JELENTKEZÉS
E-mail: siketvak@siketvak.hu
Telefon: 06-1/361-2007-es, vagy a 06-20/960-7259-es számon Kimlei
Gábornál.
Kísérés igénylése:
Telefon: 06-30/443-7532-es számon (Molnárné Katona Eszternél)
Tolmácskérés:
E-mail: svoe@jtsz.hu
Telefon: 06-20/435-7065
Budapest, 2019. április 29.
Az egyesület vezetősége nevében:
Gangl Tamás, elnök

Európai Siketvak Unió (EDbU) közgyűlés
2019. június 4-6-ig a Siketvakok Országos Egyesületének
szervezésében a budapesti Danubius Hotel Flamencóban kerül
megrendezésre az Európai Siketvak Unió (EDbU) soron következő
közgyűlése.
A tanácskozáson részt vesz Gangl Tamás, az Egyesület elnöke, az
EDbU elnökségi tagja.
A háromnapos programot június 6-a délután nagyszabású esemény
zárja, melynek keretében sor kerül a Siketvakok Országos Egyesülete
25 éves jubileumi fennállásának megünneplésére.
Az EDbU közgyűlésről, valamint a 25 éves jubileumi eseményről a
Hírmondó következő számában olvashatnak.
A június 6-i, jubileumi délután programjára egyesületünk tagjai e-mailben
kapnak meghívást.

3

Kontakt tolmácsolás és internetes kapcsolattartás a rehab
klubon
Az áprilisi rehab klub témája a kontakt tolmács-szolgáltatás bemutatása,
valamint
az
internetes
kapcsolattartás
volt.
A program első részében Barkóczi László, az Egyesület egyik
vezetőségi tagja beszélt a kontakt tolmács szolgálatról. Ez a szolgáltatás
SINOSZ tagsághoz kötött hallássérülteknek, de aki egyidejűleg SINOSZ
és SVOE tag, az is igénybe veheti. Internet kapcsolat szükséges hozzá.
Lényege, hogy videó kapcsolaton keresztül is igénybe vehető a tolmács
szolgálat.
A délután második felében az internetes kapcsolattartás került
középpontba. A témáról Csák Attila, az egyesület informatika oktatója
beszélt.
Az internet világához kapcsolódóan is a biztonság az első, aminek
eszünkbe kell jutnia. Ebből adódóan nyilvános hálózaton nem ajánlott
banki szolgáltatást igénybe venni, illetve a kapcsolattartáshoz szükséges
programokat is érdemes a biztonságot figyelembe véve használni. Mai
világunkban a Facebook az egyik legismertebb felület, ahol kapcsolatot
tarthatunk és megoszthatunk eseményeket, képeket egymással. Az
emberek nagy része hajlamos felelőtlenül használni a közösségi
oldalakat. Ez azt jelenti, hogy nem fordít elegendő figyelmet a biztonsági
beállításokra és nyilvánosan megoszt mindent, sok esetben olyan
információkat is, amelyek rá nézve veszélyesek lehetnek. Például
képeket posztol a nyaralásáról, ezzel felhívja magára a betörők
figyelmét.
Javasolt
tehát
a
körültekintő
megosztás.
A másik hasonló felület az Instagram, ahol képeket tudunk közzé tenni.
Ezeket a programokat már okostelefonon is elérjük, ahogy a következő
néhány applikációt is: Wiber, Whatsapp, Messenger, Skype.
Utóbbiak alkalmazásával írásbeli, valamint hang üzenetet válthatunk,
illetve beszélgethetünk is. A beszélgetés-és hangüzenet közti különbség
mindössze annyi, hogy a hangüzenet egy előre felvett szöveg, míg a
beszélgetés
valós
időben
történik.
Ez a fajta kommunikáció napjainkra szükségtelenné tette a papír alapú
levélváltást. Film,- és műsornézés is lehetséges ma már interneten. A
televíziós csatornák háttértárai néhány napig tárolják a műsorokat.
A délután folyamán sok új információt hallhattunk az internet világáról.
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Lebilincselő élmények a Rendőrmúzeumban
Áprilisi szabadidős klubunk helyszíne a Rendőrmúzeum volt. 10-én,
szerdán, meleg, napsütéses délutánon került sor az érdekesnek
ígérkező látogatásra.
Daka Béla nyugalmazott rendőrszázados, és kolléganője kalauzolt végig
bennünket a helyszínen. A program első részében anekdotákat és
tényeket ismerhettünk meg a rendőrség életéből. Többek között azt is
megtudhattuk, hogy egy minisztériumi rendelet értelmében jött létre a
rendőrség és a csendőrség a XIX. század utolsó évtizedeiben. A
különbség a két tisztség között, hogy a rendőrök a városokban, a
csendőrök
pedig
a
tanyavilágban
teljesítettek
szolgálatot.
Érdekességként elhangzott, hogy az első sorozatgyilkos a XX. század
első évtizedeiben került a rendőrök kezére, fiatal lányokat ölt a
pénzszerzés reményében. Rózsa Sándor legendáját is megismerhettük:
kevesen tudják róla, hogy a szabadságharc idején felkérték, hogy
szerezzen
élelmet
a
szegényeknek.
A délután második részében a kriminalisztika teremben jártunk. Itt
megismerkedhettünk a nyomozás folyamatával. Megtudtuk, hogy fontos
információkat hordozhat egy lábnyom, egy ujjlenyomat, egy illat, de akár
egy harapás nyom is. Kiderült, hogy az ember ujjlenyomata magzati
korban alakul ki és élete végéig nem változik. Kezünkbe vehettünk két
féle gumibotot egy korábban és egy jelenleg is használt típust. A
különbség a kettő között mindössze abban áll, hogy a mainak két
markolata van. Aki vállalkozott rá, annak megbilincselték a kezét,
felpróbálhatta a golyóálló mellényt, valamint a hozzá tartozó sisakot is. A
nyomozó kutyák szerepéről is hallhattunk, megtudhattuk, hogy eltérő
kiképzést kapnak a kábítószer kereső, a nyomkövető, a szagkövető, és a
holttest
kereső
kutyák.
Humorban, és érdekes információkban bővelkedő időt töltöttünk a
múzeumban.
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Pályázati felhívás
Kedves Olvasók!
A VGYKE, és a VGYHE is kiírta az iPhone igényléshez kapcsolódó
pályázatát az MVGYOSZ Távszem projektjének keretében, melyet
az alábbiakban olvashatnak.
VGYKE
Az elnökség az alábbi, kizáró feltételeket határozta meg az iPhone
pályázatoknál:
Kizárólag 18 év fölötti tagok pályázhatnak, tehát nem nyújthat
be adatlapot kiskorú.
Nem pályázhat, akinek a 2019. évre nincs befizetve a VGYKE
tagdíja.
Akinek nincs e-mail címe.
Háztartásonként csak egy pályázat nyújtható be.
Nem pályázhat, aki 2017-ben részesült az MVGYOSZ MNB-s
iPhone készülékeiből adományként.
Nem pályázhat, aki rendelkezik már 6 iPhone és annál
magasabb, újabb verziójú készülékkel.
FIGYELEM
Pályázni csak a VGYKE erre meghatározott adatlapján lehet.
A nyertesek a készüléket kizárólag személyesen vehetik át a
VGYKE munkatársától, a kötelező dokumentáció és a készülék
használatának oktatását követően.
Az iPhone pályázatok befogadása, személyesen, postai úton és email-ben ugyfel@vgyke.com, 2019. április 25-től május 31-ig,
kiosztása a júniusi elnökségi döntést követően folyamatosan
történik 2019. augusztus 31-ig bezárólag.
A
pályázati
adatlap
az
alábbi
oldalról
letölthető:
http://www.vgyke.com/tavszem/
Az oldalon belül a „Pályázat kérelem a TÁVSZEM projekt keretében
iPhone készülékre” linken olvasható el és innen tölthető le word
formátumban.
Forrás: www.vgyke.com
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Hermina Egyesület (VGYHE)
Kizárólag az egyesületnél jelenleg érvényes tagsági igazolvánnyal
rendelkező tagok pályázhatnak. Aki 2017 őszén iPhone SE
készüléket kapott bankjegyfelismerésre, az a jelen pályázaton nem
vehet részt, mivel az iPhone SE készülék is alkalmas a Távszem
Szolgáltatás igénybevételére.
A sikeres pályázathoz a VGYHE weboldalán található internetes
pályázati adatlap kitöltése szükséges, mely a pályázat alapvető
feltétele. Az adatlap kitöltéséhez a pályázat benyújtójának érvényes
e-mail címmel kell rendelkeznie, melynek igazolására a pályázati
adatlap kitöltését és beküldését követően kerül sor.
Mivel a pályázati adatlap kitöltése önálló véghezvitele az
informatikai tudás felmérése, ezért a VGYHE munkatársai a
pályázat kitöltéséhez és beküldéséhez semmilyen segítséget nem
nyújthatnak. A sikeres pályázók a készülék átvételekor az
MVGYOSZ-el kötnek szerződést, melynek rájuk vonatkozó pontjait
kötelesek betartani. A Szolgáltató mentor munkatársa az egyesületi
tagoknál rendszeres időközönként betanítást, installálást és
beüzemelést
végez.
A
Felhasználó
a
VGYHE
mentor
munkatársánál, az erre a célra szolgáló űrlapon jelezheti a szakmai
tanácsadás iránti igényét.
A Távszem szolgáltatás igénybevétele ingyenes, azonban a
szolgáltatás eléréséhez használt okos eszköz internetre
csatlakozása és annak minden költsége (mobil internet, SIM-kártya)
a Felhasználót terheli.
Felhasználó elektronikus regisztrációs folyamat eredményeként
válik jogosulttá a Távszem alkalmazás használatára, illetőleg a
szolgáltatás igénybevételére. A regisztráció a www.tavszem.hu
oldalon történik.
A Távszem szolgáltatás használata során a Felhasználó minden
alkalommal köteles kitölteni a Szolgáltató Központ informatikai
rendszerétől kapott elégedettségi kérdőívet.
A Felhasználó tesztidőszakban legalább 8 alkalommal köteles
tesztelni a Távszem szolgáltatást. Amennyiben egyszer is
megtagadja az elégedettségi kérdőív kitöltését, akkor az
azonosítója letiltásra kerül, azaz a továbbiakban nem tudja igénybe
venni a Távszem szolgáltatást, és a kölcsön kapott készüléket
vissza kell adnia az MVGYOSZ részére.
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A pályázatok beadása folyamatosan tart a készlet erejéig. A
pályázat
lezárulásáról
hírlevelünkben
és
weboldalunkon
tájékoztatást adunk. A nyertes pályázókat e-mailben értesítjük.
A pályázat az alábbi linken olvasható és az adatlap is itt tölthető ki:
http://www.herminaegyesulet.hu/palyazatok/aktualispalyazatok/iphone
Forrás: www.herminaegyesulet.hu

HÍREK, ÉRDEKESSÉGEK
Lezárják a Keleti pályaudvart
Májusban két hétre, május 13. – 26-ig lezárják a Keleti pályaudvart. A
lezárás idején a vonatok nem érintik a Keletit, minden járat induló- és
végállomása más pályaudvarokra és állomásokra kerül át.
A Nyugati, és a Déli pályaudvar, valamint a peremkerületi állomások
maximális kapacitását felhasználva a vonatok érkezésére és indítására a
vasúttársaság olyan menetrendet léptet életbe, ami össze van hangolva
a Kelenföld-Pusztaszabolcs és a Rákos-Hatvan vasútvonal felújításának
idejére bevezetett közlekedési renddel.
A lezárás érinti a többi közt a Budapest – Győr - Hegyeshalom, a
Budapest – Pusztaszabolcs - Pécs, a Budapest – Hatvan – Miskolc Sátoraljaújhely, a Budapest – Újszász – Szolnok – Békéscsaba Lőkösháza, valamint a Budapest – Szolnok – Debrecen – Nyíregyháza Záhony vonalat.
A Keleti pályaudvar teljes lezárásakor olyan előre tervezett karbantartási
munkákat végeznek a vágányokon, a váltókon, a forgalmat irányító
biztosítóberendezésen, a felsővezeték-hálózaton és a peronokon,
amelyeket csak akkor lehet kivitelezni, ha szünetel a vonatforgalom –
olvasható a közleményben.
Több mint százan dolgoznak majd a szerelési munkákon, amelyekhez
több munkagépet, vasútüzemi és közúti járművet is igénybe vesznek. A
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munkák eredményeként a Keleti pályaudvaron javul a különböző
berendezések működése, jelentősen csökken a meghibásodások
száma.
A vasúti pályán végzett munkáknak köszönhetően megelőzhető lesz a
sebességkorlátozások bevezetése, javul a menetrend, csökken a
műszaki üzemzavarok száma.
A két hét alatt javítják a vasúti pályát a pályaudvar teljes hálózatán, és a
csarnok egész területén újraaszfaltozzák az
utasperonokat.
Karbantartják
a
teljes
állomás
felsővezeték-hálózatát,
a
biztosítóberendezést, az energiaellátási hálózatot és a térvilágítást.
Új utastájékoztató LED-kijelzőfalat telepítenek a csarnokba, lebontják a
használaton kívüli, egykori büféket, pavilonokat, kicserélik a padokat, a
szemeteseket és az utastájékoztató piktogramokat.
Helyreállítják a károsodott falakat a csarnokban és az utasforgalmi
területeken. Virágosítják és rendezik a főbejárat, valamint az oldalsó
kapuk közelében lévő zöldterületeket.
A lezárással kapcsolatos
www.mav.hu/keleti oldalon.

további

Forrás: www.mav.hu/keleti
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Vakvezető, és hallássérült segítő kutyák kiképzése
Április 27-e a vakvezető kutyák világnapja. Ennek tiszteletére nézzünk
egy kis történeti áttekintést a vakvezető és a hallássérült segítő kutyák
munkájáról.
1994 óta minden évben megünneplik, a brit Vakvezető Kutyakiképző
Iskolák Világszövetségének kezdeményezésére a vakvezető kutyák
világnapját. A segítő kutyák története több ezer évvel ezelőttre nyúlik
vissza. Egy pompeji falfestményen és egy, az 1200-as évekből
származó kínai tekercsen is ábrázoltak vakot vezető kutyát; vannak ilyen
állatokról feljegyzések a középkori Európából, Ázsiából is.
Az egyik legelső, kutyák kiképzésének kidolgozott módszerét bemutató
írást Dr. Johann Wilhelm Klein, egy bécsi vakok iskolájának igazgatója
készítette el.
A 18. század végén kezdtek el foglalkozni a vakvezető kutyák
képzésének gondolatával, de az első képzőiskolát csak 1916-ban
nyitották meg a németországi Oldenburgban.
Magyarországon vitéz lovag Rithnovszky János nevéhez fűződik a
vakvezető kutyákkal kapcsolatos tevékenység. Rithnovszky, aki az
ötvenes évek elején egy katonabalesetben vesztette el látását és egyik
karját, 1954-ben kezdett vakvezető kutyát képezni, két évvel később
pedig a kutyakiképzés megszervezésével bízták meg.
1961-ben jelent meg első szakkönyve A vakvezető kutya kiképzése
címmel, később film is készült a kutyakiképzésről. Tanfolyamokat tartott
a témáról, de az első kiképző iskola csak 1976-ban nyitotta meg kapuit
Csepelen, melyet 1978-ban bezárattak. A mai Csepeli iskola 1980 óta
működik folyamatosan a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos
Szövetségének keretei közt.
Vakvezető kutyának elsősorban a labrador, a golden retriever és a
német juhász fajta vált be (az utóbbiak közül azok, amelyekből hiányzik
a fajtára néha jellemző agresszió), de sok keverék kutya is alkalmas erre
a célra. A vakvezető kutya intelligens, hűséges, türelmes, fegyelmezett,
jó felépítésű, kiegyensúlyozott vérmérsékletű állat. Kiválasztásuk már
kölyökkorban megkezdődik, ezt követően egyéves korukig önkéntes
nevelő családoknál helyezik el őket. Ekkor kezdődik másfél évig tartó
kiképzésük, amelynek első része az engedelmességi vizsgával záruló
alapkiképzés. Ezt követi a speciális képzés részben tanpályán, részben
utcai körülmények között, szintén vizsgával a végén. Majd jön az
úgynevezett átadó tanfolyam, amelynek során elsajátítják az
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együttműködést a gondosan kiválasztott jövendőbeli gazdival. Egy-egy
kutya hét-nyolc év szolgálat után, "nyugdíjasként" kerül vissza a csepeli
telepre.

A jól képzett vakvezető kutya megtanulja, hogyan vezesse át gazdáját a
különböző forgalmi akadályokon, hogyan viselkedjen a járműveken, a
fel- és leszállásnál, hogy segítsen a helykeresésnél. Bár szófogadó, az
utasítások ellenére sem tesz meg bizonyos dolgokat, ha úgy véli, ezzel
veszélybe sodorja a rábízottat.
2009 decemberében lépett hatályba a segítő kutya kiképzésének,
vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának szabályairól szóló rendelet,
mely szerint minden közszolgáltatási területre - egyebek mellett
bevásárlóközpontokba,
piacra,
egészségügyi
intézményekbe,
vendéglátóhelyekre, közművelődési és oktatási intézményekbe - be kell
engedni a hámmal és jelvénnyel ellátott segítő kutyákat.
Hallássérült-segítő

kutyák

Magyarországon a hallássérült-segítő kutyák száma még igen csekély,
ugyanis csak 3-4 éve kezdődött meg az országban a hangjelző kutyák
képzése.
Ezek a kutyák bökéssel „szólnak” gazdájuknak, ha észlelnek egy, a
gazda számára fontos hangot, majd odavezetik őket a hang forrásához.
Jelzik, ha kopogtak az ajtón, megszólalt a csengő vagy a telefon.
Felkeltik a gazdájukat, ha megszólalt az ébresztőóra, de figyelmeztetik
őket a főzőóra, vagy a tűzjelző megszólalásakor is. Sőt akkor is szólnak,
ha valaki gazdájukat a nevükön szólítja, és ezt ő nem veszi észre, mert
mondjuk háttal áll az illetőnek.
A vakvezető kutyával és a mozgássérült-segítő kutyával ellentétben a
hangjelző kutya sosem parancsra dolgozik, neki a megtanult hangok
észlelését követően, önállóan kell kezdeményeznie a munkát.
Források:
https://joreggelt.blogstar.hu/2016/04/27/a-vakvezeto-kutyaknapja-aprilis-27-szerda/26869/,
http://kutyabarat.hu/hirek/74132/az-igazi-tars-a-segitokutya/
11

Miért köszönünk „halló”-val a telefonba?
Magától értetődő dolog, hogy ha az ember felveszi a telefont, úgy fog
beleköszönni, hogy halló - vagy legalábbis nem fog meglepődni, ha a
vonal másik végéről ezt a szót hallja. Magyar füllel még logikusnak is
tűnik, hogy hallózunk, mert hát benne van, hogy hall, meg hasonlít arra,
hogy hallom, de valójában egészen máshonnan eredeztethető, az
elterjedését pedig Thomas Edisonnak kell megköszönni.
Az egész történet 1876-ban kezdődött, amikor Alexander Graham Bell
megépítette az első rendesen használható telefont, két évvel később
pedig az akkoriban Thomas Edisonnal dolgozó Puskás Tivadar ötlete
alapján Amerikában az első kereskedelmi telefonközpont is létrejött. Ezt
aztán több másik követte: az első budapesti telefonközpontot
például 1881. május 1-jén helyezték üzembe –, a technológia
terjedésével pedig felmerült a kérdés, hogy mit kéne mondani a
telefonba, hogy kiderüljön, létrejött-e a hívás.
Alexander Graham Bellnek erről volt saját elképzelése, és azóta is
sajnálhatjuk, hogy a kezdeti lelkesedés ellenére végül nem ez maradt
meg a köztudatban, ugyanis a telefon atyja a tengerészektől kölcsönvett
ahoyt, illetve egészen pontosan az ebből eredő ahoy-hoyt támogatta.
Ennél voltak bonyolultabb változatok is, de akkoriban annyira zajos volt a
telefonos kommunikáció, hogy még a rövid kifejezéseket is csak üvöltve
lehetett áterőszakolni a vonal túlsó végére. Ennek fényében nem
meglepő, hogy eleinte lelkes kalózokhoz hasonlóan ahoyozott az a
néhány ember, akinek volt telefonja. Az ahoy amúgy azért is logikus volt,
mert számos bizonyítéka van annak, hogy a közbeszédben is használták
köszönésként. Már a 14. században is használták a szó elődjének
számító "hoy!" Kifejezést, az állatok terelésénél, eredetét tekintve pedig
vannak, akik szerint a holland "hoi" szóból ered, ami nagyjából annyit
tesz, hogy helló, mások arra esküsznek, hogy a cseh "ahoj", vagyis
"szia" volt a szó atyja, megint mások szerint meg az óészaki nyelv "heill"
szavának alakulása vezetett idáig.
Az ahoy hamar kikopott a legtöbb angol nyelvet beszélő országban,
Edison elsőként javasolta a "hello" szót a beköszönéshez, mert szerinte
ezt 10-20 láb távolságból is hallani lehet. Ezzel egy csapásra tönkretette
a kalózos álmot. Sokan magát a szó megalkotását is Edisonnak
tulajdonítják, de még köszönésként sem ő volt az első, aki alkalmazta.
Ebben a formában először egy 1833-as műben jelent meg, a korabeli
irodalom alapján pedig az is kijelenthető, hogy az 1860-as években a
hello már népszerű köszönés volt. Az ahoyhoz hasonlóan egyébként a
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hello eredete sem teljesen tiszta. A legtöbb etimológus szerint az angol
"hullo" vagy "hallo" szóból származhat, melyeknek közös elődje volt a
"hollo" kifejezés, amit arra használtak, hogy valamire felhívják a
figyelmet. De van egy kevésbé népszerű elmélet is, mely szerint az
óangol "hál béo þu" kifejezésből eredhet, ami lényegében azt jelenti,
hogy jó egészséget.
Az ahoy-hoy egyébként nem tűnt el teljesen, sőt, az elmúlt pár
évtizedben megint népszerűbb lett, mert a Simpson családból ismert Mr.
Burns
konzekvensen
így
veszi
fel
a
telefont.
A magyar köztudatban él egy ettől egészen eltérő, Puskás Tivadarra
felhúzott elmélet is, ami szerint a magyarban használatos "halló" és az
angolban használt "hello" is a "hallani" igéből származnak. Ennek a
teóriának több változata van, de a legtöbb megegyezik abban, hogy a
magyar feltaláló által használt "hallom" szó tetszett meg Edisonnak, és
így terjedt el végül a halló. Ez ugyanakkor annak fényében nem tűnik
valószínűnek, hogy a "hallom" esetében a szó első szótagjára kerül a
hangsúly, míg a hallónál pont a szó végét nyújtja el az ember, így
gyakorlatilag lehetetlen élő szóban összekeverni őket.
A félreértés valószínűleg abból ered, hogy Magyarországon a telefon
megjelenésével szinte azonnal kizárólagossá vált az egyébként a
németektől átvett "halló", és a "hallani" igéhez való hasonlóság rá is
segített az elterjedésére. Ennek ellenére több mint valószínű, hogy a
halló a német nyelven keresztül az angol hellóból érkezett a magyar
nyelvbe.
Forrás: https://index.hu/tudomany/til/2019/04/16/alexander-graham-belltelefon-hallo-ahoj/
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