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Kedves Olvasók! 
 
Hírlevelünk nyári számában hírt adunk az idei EDbU közgyűlésről, 
valamint a siketvak nők konferenciájáról. Interjút olvashatnak Gangl 
Tamással a nemzetközi kapcsolatok területén végzett munkájáról, 
továbbá olvashatnak a Siketvakok Világnapja alkalmából szervezett 
kirándulásról, és néhány érdekességről is beszámolunk a látássérültek 
tájékozódásának segítését érintően. 
Jó olvasást kívánunk! 
 

Jánosi Veronika, szerkesztő 
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HÁZUNK TÁJÁRÓL – EGYESÜLETI HÍREK 
 
Budapesten tartotta éves közgyűlését az Európai Siketvak 

Unió (EDbU) 

Egyesületünk szervezésében 2019. június 4. és 6. között került 
megrendezésre az Európai Siketvak Unió (EDbU) éves közgyűlése, 
valamint a Siketvak Nők Fóruma és a Siketvak Fiatalok Fóruma 
elnevezésű konferenciája. A rendezvénynek a budapesti Danubius Hotel 
Flamenco adott otthont. A programokra 15 országból érkeztek külföldi 
résztvevők, összesen 78-an, amiből 28 fő volt siketvak. 
 
Az Európai Siketvak Unió 6. közgyűlésén 14 tagszervezet képviseltette 
magát, köztük Egyesületünk is Gangl Tamás elnök személyében. 
Meghívott vendégként Geir Jensen (Norvégia), a Siketvakok 
Világszövetségének elnöke köszöntő beszédében emlékezett meg arról, 
hogy 20 évvel ezelőtt jött létre az a bizottság Finnországban, amely 
előkészítette az európai szervezet 2003-as megalakulását. Véleménye 
szerint a szervezet az eltelt időben sokat erősödött és fejlődött a kezdeti 
nehézségek ellenére. Megköszönte az EDbU elnökének, Sanja 
Tarczaynak és a szervezet vezetőségének a munkáját. 
 
A közgyűlés kérdések és hozzászólások nélkül elfogadta az EDbU éves 
beszámolóját, amit előzetesen írásban megkaptak a tagszervezetek. 
Peter Vanhoutte (Belgium), az EDbU vezetőségi tagja a szervezet 
pénzügyi beszámolójában kiemelte, hogy az EDbU 2018-ban új 
bankszámlát nyitott Belgiumban, és megszűntette a Norvégiában 
fenntartott számláját. A pénzügyi beszámolót, illetve a felügyelő tagok 
írásbeli beszámolóját is egyhangúlag elfogadta a közgyűlés. 
 
A beszámolók elfogadását követően a szervezet alapszabályának 
módosításáról tanácskoztak a résztvevők. A vezetőség két problémára 
hívta fel a figyelmet, ami miatt az alapszabályt esetleg módosítani 
szükséges. Az egyik kérdés, hogy mi legyen azokkal a 
tagszervezetekkel, akik nem fizetik be az éves tagdíjat. Ennek 
megoldására pontosítani kell az alapszabályt. A másik probléma, hogy 
vannak olyan országok, ahol két vagy több siketvak szervezet is 
működik, amelyek egyaránt teljes jogú tagok kívánnak lenni az EDbU-
ban. Azonban minden országból csak egy szervezet lehet teljes jogú tag. 
Ezért az alapszabályban lehetőséget kellene biztosítani ezeknek a 
nemzeti szervezeteknek arra, hogy valamilyen forgásban (rotációban) 
váltsák egymást a tagsági jogviszonyban, ha ebben az érintett 
szervezetek meg tudnak állapodni. Az alapszabály módosításainak 
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előkészítésére egy bizottság felállítását javasolta Sanja Tarczay 
(Horvátország), amely áttekinti az alapszabály további hiányosságait, és 
módosítási javaslatokat tesz a következő közgyűlésen. 
 
Stéphanie Floux (Franciaország) arról adott tájékoztatást, hogy 
elkezdték az első Siketvak Fiatalok Táborának szervezését, amely 
Belgiumban 2021-ben lenne. A helyi siketvak szervezet is támogatja a 
tábor szervezését. Az Erasmus+ uniós pályázatból nyertek anyagi 
támogatást. A pályázati feltételek értelmében 18 és 30 év közötti fiatal 
siketvakok vehetnek majd részt a táboron. A jövő évi közgyűlésen 
pontos részletekkel szolgálnak majd a tábor időpontját, helyszínét és 
programját illetően. A közgyűlés egyhangúlag támogatta a Siketvak 
Fiatalok Táborának megszervezését. 
 
A következő napirendi pontban Sanja Tarczay előterjesztette a szervezet 
Cselekvési Tervét. Többek között kiemelte annak fontosságát, hogy az 
EDbU megfelelő adatbázissal rendelkezzen a tagszervezeteiről. Javítani 
kell a tagszervezetekkel való kommunikációt, illetve a tagszervezeteknek 
is aktívabban kellene tájékoztatniuk az EDbU-t a szervezett 
eseményekről, képekkel és rövid beszámolókkal, amiket az EDbU 
honlapján és közösségi média felületein (pl. Facebookon) is meg tud 
osztani. Uniós forrásokra kell pályázni, amiből konferenciákat és 
képzéseket lehet megvalósítani. Folytatni kell a munkát a siketvakokat 
érintő határozati javaslatunk előterjesztése érdekében az Európai 
Parlamentben. A Cselekvési Tervet elfogadta a közgyűlés. 
 
Ezután a közgyűlés három munkacsoport létrehozásáról határozott. Az 
első munkacsoport feladata a Stratégiai Terv kidolgozása a 2021-2025 
időszakra. A második munkacsoport az EDbU alapszabályának 
módosításaira gyűjti össze és terjeszti elő a javaslatokat. A harmadik 
munkacsoport a siketvakság megfelelő terminológiájával foglalkozik. A 
munkacsoportokba a tagszervezetek delegálhatnak tagokat. 
 
Végezetül a küldöttek döntöttek arról, hogy 2020-ban Horvátország, 
2021-ben pedig Belgium ad otthont az EDbU éves közgyűlésének. 
 
A másfél napos közgyűlést követően június 6-án délelőtt a Siketvak Nők 
Fórumával, illetve a Siketvak Fiatalok Fórumával folytatódott a 
rendezvény, majd a résztvevők együtt ünnepelték a magyar 
siketvakokkal és meghívott vendégekkel Egyesületünk 25 éves 
évfordulóját. 

Gangl Tamás 
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Beszámoló a Siketvak Nők Fórumáról 

Az Európai Siketvak Unió (EDbU) 3. alkalommal rendezte meg a 
Siketvak Nők Fórumát, melynek helyszíne a budapesti Danubius Hotel 
Flamenco volt. A konferencia fókuszában a női aktivizmus, valamint a 
feminizmus állt. 
 
A fórum első előadója az Amnesty International Hungary 
kampánykoordinátora, Mérő Vera volt. Előadásának elején visszanyúlt a 
múltba, majd rátért a jelenre és egy kis bepillantást engedett a jövőbe. A 
múlt-idézés kapcsán szót ejtett a feminista történelem 4 szakaszáról: Az 
első szakasz a 19. század végét, és a 20. század elejét foglalta 
magában, amely a nők szavazati jogának kiharcolásához kapcsolódik. A 
második hullám az 1960-as évek körüli időkre tehető. Ekkor a feministák 
szélesebb körben kezdtek foglalkozni az alábbi, nagy port kavaró, vitás 
kérdésekkel: szexualitás, család, munkahely, reproduktív jogok és a 
hivatalos jogi egyenlőtlenségek. A harmadik szakasz 1992 körül az 
egyéniségre és a sokszínűségre helyezte a hangsúlyt. A 4. hullám a 
2012- es évektől datálható. Hangsúlyos témák a XXI. században: a 
szexuális zaklatás, a nők elleni erőszak és a nemi erőszak. E témákhoz 
kapcsolódóan napjainkban fontos a nyilvánosság, és főleg a közösségi 
média szerepe.  
 
Következő előadóként az Európai Siketvak Unió elnöke, Sanja Tarczay 
kapott szót. Előadásában egy felmérés adatai alapján a következő 
megállapítást tette: A siketvak nők nem lehetnek aktívak, ha hiányzik az 
egyenlő esélyű hozzáférés lehetőségének biztosítása mind az 
információk, mind pedig a kommunikáció tekintetében. Beszédének 
zárásaként elmondta: Fontosnak tartaná, hogy a siketvak nők erős női 
közösséget hozzanak létre Európában.  
 
Az utolsó felszólalók Spanyolországból, az ottani siketvak szerevezettől 
érkeztek, és tartottak előadást a spanyolországi helyzetről. 
Megemlítették, hogy igyekeznek a siketvak nők számára külön 
érdekvédelmi csoportot létrehozni, ezzel is elősegítve az érintettek 
helyzetének javítását Spanyolországban.  
 
A résztvevők a feltett kérdések megvitatását követően az alkalom végén 
megerősítették, hogy szükséges lenne egyre több, hasonló fórum 
szervezése a siketvak nők érdekérvényesítésének előmozdítása 
érdekében. 
 

Lenkainé Vajda Viktória 
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Interjú Gangl Tamással 

Az alábbiakban interjút olvashatnak Gangl Tamással, egyesületünk 
elnökével. 
 
Mióta foglalkozol a nemzetközi kapcsolatokkal az egyesületben? 

 
Szinte a kezdetektől, amióta az Egyesülethez kerültem. 2003. 
októberében részt vehettem a Dániában megrendezett európai siketvak 
konferencián, illetve az Európai Siketvak Unió alakuló közgyűlésén. 
 
Konkrétan mit takar ez? 

 
Kezdetben a Dániában megismert európai siketvak szervezetekkel való 
kapcsolatfelvétel, információ- és tapasztalatcserét jelentette. 2008-ban, a 
Horvátországban tartott közgyűlésen választottak meg az EDbU 
vezetőségi tagjának, illetve 2013-ban és 2017-ben is újraválasztottak. Az 
európai szervezeten belül közreműködöm a konferenciák és 
közgyűlések szervezésében, illetve a tagszervezetekkel való 
kapcsolattartásban. 

 
Magyarország mióta tagja az Európai Siketvak Uniónak? 

 
A Siketvakok Országos Egyesülete alapító tagja az Európai Siketvak 
Uniónak, azaz 2003 óta. 

 
Milyen időközönként tartotok esetleg elektronikus formában 
konferenciákat a külföldi szervezetekkel? Egyáltalán van ilyenre 
lehetőség? 

 
Elektronikus formában, pl. videokonferencia, nem tartottunk még 
konferenciákat. Szerintem technológiailag nem vagyunk elég 
felkészültek arra, hogy zavartalanul és sikeresen lebonyolítsunk egy 
videokonferenciát, még vezetőségi ülések alkalmával sem. Elektronikus 
levelezések és személyes megbeszélések, találkozók útján tartjuk a 
kapcsolatot és beszélünk siketvakokat érintő kérdésekről. 
 
Sanja Tarczay mióta elnöke az Európai Siketvak Uniónak? 

 
Sanja Tarczayt 2013-ban választották meg először az EDbU elnökének, 
és 2017-ben újraválasztották. Azonban már 2003-tól a szervezet 
vezetőségének tagja volt. 
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Sanja köszöntőjében elmondta, hogy nagyon jól dolgoztok együtt, sok 
közös ötletet, javaslatot tudtok megfogalmazni. Mik azok a pontok, 
amelyekben közös a meglátásotok? 

 
Közös célunk, hogy a siketvakságot Európában mindenhol önálló 
fogyatékossági típusnak ismerjék el, és ennek megfelelően biztosítsanak 
szolgáltatásokat és támogatásokat a siketvakok számára az 
életminőségük javítása érdekében. Jelenleg kiemelt fontosságú a 
kommunikációs akadálymentesítés, siketvakok számára speciálisan 
képzett jelnyelvi tolmácsok, kommunikációs segítők képzése és 
biztosítása. 
 
A te nemzetközi munkád során mi az meglátásod szerint, ami a 
legnagyobb érdem európai szinten a siketvak érdekképviseletben? 

 
A legnagyobb eredmény eddig, hogy az Európai Parlamentben már két 
alkalommal is tudtunk a siketvakok érdekében konferenciát tartani, és 
ennek eredményeként folyamatban van egy olyan határozat 
előkészítése, amely a siketvakok igényeit minden téren figyelembe véve 
írná elő a megfelelő szolgáltatások és támogatások biztosítását a 
tagországok részére. 

 
Beszéljünk egy kicsit az idei EDbU közgyűlésről. Milyen témákról esett 
szó? 

 
Budapesten az EDbU éves közgyűlését tartottuk. Ez nem konferencia 
volt, hanem közgyűlés, ahol az EDbU éves munkájáról, tevékenységéről 
szóló beszámolókat hallgatták meg és fogadták el a küldöttek, a 
szervezet működését érintő kérdéseket vitattak meg, valamint az 
előttünk álló év feladatait határozták meg. A közgyűlést követően pedig a 
Siketvak Nők Fórumát, illetve a Siketvak Fiatalok Fórumát tartottuk, ahol 
előadásokat hallgathattunk meg a két csoportot érintő kérdésekről, 
tapasztalatokról. 
 
Mi a következő évekre vonatkozó legfontosabb cél, amit Európai szinten 
el kellene érni a siketvakok életminőségének javítása érdekében? 

 
A fent már említett, siketvakokat érintő Európai Parlamenti határozat 
előterjesztése és elfogadtatása jelenleg a legfontosabb célunk, amely 
jelentős hatással lehet az európai siketvakok életminőségének 
javítására. 
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Köszönöm az interjút, és további sok sikert kívánok a nemzetközi 
munkádhoz! 
 
Köszönöm! 

 
Jánosi Veronika 

 
 

Új munkatárs az Egyesületnél 

2019. augusztus 1-el új kolléganővel bővült a SVOE Jelnyelvi 
Tolmácsszolgálatának csapata. Üveges Bianka Gergely Zsófi helyére 
érkezett az Egyesülethez, az alábbiakban az Ő rövid bemutatkozása 
olvasható. 

 
Kedves Mindenki! 
 
Üveges Bianka vagyok (Bia), augusztus 1-től a SVOE új tolmácsa.  
2016-ban végeztem az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Főiskolai 
Karán, hallássérültek pedagógiája és tanulásban akadályozottak 
pedagógiája szakirányokon, majd 2019-ben a jelnyelvi tolmácsképzőt is 
befejeztem a Hallatlan Alapítványnál. 
 
2014-ben, az első jelnyelvi tanfolyamomon lett a csoporttársam Bodó 
Zoli, akinek köszönhetően elkezdtem az Egyesületnél önkénteskedni. 
Azóta már több klubon, programon, táborban találkozhattatok velem. 
 
Nagyon várom a közös munkát! 
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Kirándulás a Siketvakok Világnapja alkalmából 
 
2019. június 29-én 9 órakor gyülekezett kis csapatunk az egyesület 
irodájában. A külön busszal  tervezett kirándulás a siketvakok világnapja 
alkalmából került megszervezésre. 
 
Az úti cél Tabajd, egy Fejér megyei kis település volt, amelynek 
nevezetessége a mezítlábas park. Ez egy tisztások és fák övezte terület, 
amely különféle talajmintákkal van beborítva. Buszunkkal 1 órát kellett 
utaznunk, hogy nekivághassunk a kihívásnak. A park területén 
találkozhattunk fenyőmagokkal, tobozokkal, utcakövekkel, 
macskakövekkel. Túránk utolsó részében pedig egy meredek 
lépcsősoron vezetett utunk, amely különféle pici kavicsokkal volt 
beterítve. Nagyon oda kellett figyelni hogyan lépjünk, hogy minél 
kevésbé legyen fájdalmas talpunknak. A túra végén megbeszéltük 
tapasztalatainkat. Kiderült, hogy mindenki végigment valamilyen 
formában a talajmintákon, igaz volt, aki csak cipőben mert nekivágni. A 
cipőn keresztül is jól el lehetett különíteni a kövezeteket. 
 
Utunk ezután egy kis sétával a Tabajdi tájházba vezetett. Itt is érdekes, 
eddig nem látott tárgyakat vehettünk kézbe, tapinthattunk meg. Ilyen volt 
az aratókorsó, amely egy nagy hasú, sörös üveghez hasonlító szájjal 
rendelkező pohár. A dolgozó emberek ebbe tettek vizet, kivitték 
magukkal a földekre, beásták a földbe, a föld pedig hidegen tartotta a 
benne található innivalót. A másik rendkívüli tárgy a csizmalevevő 
szerkezet volt. Ez egy harapófogóhoz hasonló, ám annál sokkal nagyobb 
vasszerkezet, melynek két szára közé kellett szorítani a térdig érő 
csizma szárát, így lehetett levenni a lábbelit. 
A ház udvarán találkozhattunk lovas szekérrel is. 
 
Utunk következő állomása Alcsútdoboz volt, ahol finom ebéddel vártak 
bennünket. A csirkemell, sült krumpli és savanyúság falatozása közben 
jó hangulatú beszélgetések zajlottak az asztaloknál. Ebéd után volt még 
alkalmunk fagyizni, kávét fogyasztani.  
Ezután indultunk haza buszunkkal Budapestre, 16.00 óra körül ért véget 
a sok érdekes kihívást tartogató nap. 

 
 

Jánosi Veronika 
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A Távszem projekt megnyitóján jártunk 
 

2019. július 16-án délelőtt gyülekeztek a meghívottak a Távoli 
Segítségnyújtás Látássérülteknek (Távszem) projekt sajtónyilvános 
megnyitójára. A gyülekezés perceit a Verkli Music formáció (Kardon 
Annamária és Helle Maximilian) négykezes zongorajátéka tette 
hangulatossá.  
 
10 órakor Németh Orsolya a program társadalmi kapcsolatokért felelős 
munkatársa köszöntötte a megjelenteket, többek között Fülöp Attilát az 
Emberi Erőforrások Minisztériumának szociális ügyekért felelős 
államtitkárát, dr. Nagy Sándort az MVGYOSZ elnökét, dr. Nagyné Berke 
Mónikát a Távszem Projekt szakmai vezetőjét, a SINOSZ munkatársait, 
valamint a társszervezetek és a sajtó képviselőit. 
 
Ezután dr. Nagy Sándor az MVGYOSZ elnöke tartotta meg köszöntő 
beszédét. Hangsúlyozta: a digitalizáció fejlődését a látássérülteknek is 
követni kell, amennyiben részesei szeretnének lenni a társadalomnak és 
időben szeretnének aktuális információkhoz jutni. A szövetség ezt 
felismerve hozta létre az online hangoskönyvtárat, amely okostelefon 
segítségével vehető igénybe, valamint a Távoli Segítségnyújtás 
Látássérülteknek (Távszem) alkalmazást, amelynek nyilvános 
megnyitóján vagyunk. 
 
Dr. Nagy Sándortól Fülöp Attila az EMMI államtitkára vette át a szót, aki 
arról beszélt, hogy a fogyatékosságról, mint állapotról a maga 
természetességében kell beszéljünk a mindennapokban, valamint 
segítsünk a fogyatékkal élőknek, amiben csak tudunk. Ez utóbbiban van 
jelentős szerepe a kormánynak.  Részben azért, mert meg kell tennie 
amit csak tud annak érdekében, hogy olyan szolgáltatásokat tegyen 
elérhetővé, amelyek a többségi társadalom tagjai számára 
természetesek. Ilyen a Távszem is. Másrészt fontosnak nevezte, hogy 
minél több fogyatékossággal élő tudjon munkát vállalni, hiszen ez 
elengedhetetlen az önfenntartás szempontjából. A Távszem Projekt 
tökéletesen leírja az imént elmondottakat, ugyanis megváltozott 
munkaképességű személyeket is foglalkoztat, illetve a vakok és 
gyengénlátók számára a mindennapokban lehetővé teszi az 
információkhoz való egyenlő esélyű hozzáférést. 
 
Kósa Ádám, a SINOSZ elnöke videoüzenetben üdvözölte a projektet.  
Dr. Nagyné Berke Mónika a program szakmai vezetője tájékoztatta a 
jelenlévőket arról hogyan is zajlott a Távszem előkészítése az 
elgondolástól a megvalósításig. Az első 1,5 év feladatát az anyagi 
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források, azaz a pályázat beadása, majd a humán erőforrás a mentorok 
és az operátorok kiválasztása és professzionális képzése adták. A 
program által közel félszáz munkahely jött létre, a munkavállalók 
csaknem fele megváltozott munkaképességű. A projekt keretében 800 
telefonkészüléket osztottak ki az MVGYOSZ munkatársai, amelyek a 
Távszem használata mellett sok más funkciót is tartalmaznak a 
célcsoport számára. A Távoli Segítségnyújtás egyedülálló 
kezdeményezés Európában.  
A sajtónyilvános eseményen egy próbahívás is történt, amely sikerrel 
zárult: egy papír elolvasására került sor. 
 
Lukács Ágota, a program egyik mentora, aki maga is látássérült és 
felhasználója a szolgáltatásnak tapasztalatairól számolt be: 
Elárulta, kertes házban él egyedül. A Távszem szolgáltatás operátorai 
már segítségére voltak állattetem keresésében, szavatossági idő 
ellenőrzésében, zoknipárosításban, és utcai navigációban egyaránt. 
 
A Távoli Segítségnyújtás Látássérülteknek szolgáltatás nyilvános 
tesztelése tehát július 16-án vette kezdetét. Elsősorban a 800 iPhone 
tulajdonos alkotja a tesztelők körét, azonban a szolgáltatást bárki 
kipróbálhatja, aki arra alkalmas készülékkel rendelkezik.  
 

 
Jánosi Veronika 
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HÍREK, ÉRDEKESSÉGEK 
 

Érdekességek a siketlimpiáról 
 

A siketlimpia a hallássérültek olimpiája. Kizárólag olyan sportolók 
vehetnek részt a világjátékon, akiknek mindkét fülén legalább 55 
százalékos a hallásvesztesége. Csak a természetes 
hallásmaradványukat használhatják; nem viselhetnek hallókészülékeket, 
cochlearis implantátumokat és más segédeszközöket.  
 
A sportolók siketségéhez alkalmazkodva a futballbírók zászlót lengetnek 
síp helyett, és a futásnál a startpisztolyt fényjelek helyettesítik. A nézők 
sem éljenezhetnek és tapsolhatnak hangosan, csak jelben.  
 
Az első siketlimpiát 1924-ben Párizsban rendezték, szervezője mindig  a 
Siketek Nemzetközi Sportszövetsége. A sportolókat és csapatokat 
többnyire a nemzeti siket sportszövetségek delegálják.  
Nemcsak a legjobb sportolókat küldik ki, hanem a fiatal tehetségeket is 
tapasztalatszerzés céljából.  
 
Sportágak nyári siketlimpia: asztalitenisz, bowling, birkózás kötött és 
szabad formában, cselgáncs, futás,  karate, könnyű atlétika, labdarúgás, 
lövészet, mountainbike, röplabda, strandröplabda, tájfutás, teekwando, 
tenisz, tollas labda, vízilabda, judo 
téli: alpesi és északi sí 

 

 

Utazást segítő applikáció vakok és gyengénlátók számára 
 
A Bay Zoltán Alkalmazott Kutatási  

Közhasznú Nonprofit Kft. tájékoztatása szerint az általuk vezetett - 

magyar, osztrák, spanyol, portugál és brit partnerekből álló - konzorcium 

az úgynevezett VUK projekt (Visionless  supporting framework) – 

látássérült embereket támogató keretrendszer) keretében a városi 

közlekedésben használható, háztól házig navigáló rendszert fejlesztett 

vakoknak és gyengénlátóknak. A hanggal is vezérelhető navigációs, és 

közlekedést segítő rendszer magyar, angol és német nyelven is 

működik. A mobil eszközökön is használható alkalmazást – amely a piaci 

bevezetés küszöbén áll – 8 partner összefogásával hozták létre. A 2016-

ban indult, 36 hónap alatt megvalósított projektet az Uniós Horizont 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Sikets%C3%A9g
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keretprogrammal (Active and Assisted Living – Tevékeny és Önálló 

életvitel) pályázati programjából, valamint a nemzeti Kutatási, Fejlesztési 

és Innovációs Hivatal hazai forrásaiból finanszírozták. 

 

Akadálymentesítik a Keleti pályaudvart 

 
Ahogy arról már korábban beszámoltunk, első körben a karbantartási 
munkák keretében részlegesen, illetve a későbbiekben egy nagyobb 
szabású felújítás során teljeskörűen akadálymentesíti a MÁV Budapest 
legnagyobb forgalmat lebonyolító főpályaudvarát. A Keleti pályaudvar 
újraaszfaltozott peronjain hamarosan a látássérült utasok tájékozódását 
és biztonságos közlekedését segítő taktilis vezetősávok és figyelmeztető 
jelzések kerülnek elhelyezésre.  
 
A munkálatok jelenleg a taktilis burkolatok elhelyezésének tervezési 
fázisában tartanak, ami magában foglalja a célnak leginkább megfelelő 
termék kiválasztását is. E célból július 31-én a tervező iroda és a MÁV 
képviselői személyes egyeztetést folytattak az MVGYOSZ 
akadálymentesítési ügyekért felelős munkatársaival és a szövetséggel 
szorosan együtt dolgozó rehabilitációs környezettervező szakmérnökkel.  
A pályaudvaron a tervek szerint a jól látható sárga felfestés mellett 
taktilis figyelmeztető sávok jelölik majd ki a vágányoktól való biztonságos 
távolságot és jelzik a lépcsősorok kezdetét, illetve vezetősávok könnyítik 
meg a peronok, valamint a ki- és bejáratok megtalálását. A karbantartás 
ezen fázisában a jelzéseket kizárólag az újraaszfaltozott területen 
helyezik el, így az aluljáró szintjén található pénztárak, mellékhelyiségek 
és lépcsők taktilis jelölése, illetve a liftek és kényelmi mozgólépcsők egy 
a későbbiekre tervezett nagyobb szabású felújítás során készülnek el.  
 
Hasonlóképpen két fázisban újul meg a zuglói és a Kőbánya Alsó 
vasútállomás is. Ahogy arról a MÁV korábban már tájékoztatást adott, 
Zugló vasútállomáson a karbantartási munkálatok már két hete 
megkezdődtek. Arról még nincs információnk, hogy a Keleti 
pályaudvaron mikor helyezik el a taktilis burkolati jelzéseket.  
 
Forrás: VGYKE Hírlevél 31. szám  
http://www.mvgyosz.hu/tudjon-meg-tobbet-hu/erdekkepviseleti-hirado-
hu/akadalymentesitik-a-keleti-palyaudvart/ 
 

 

http://www.mvgyosz.hu/tudjon-meg-tobbet-hu/erdekkepviseleti-hirado-hu/akadalymentesitik-a-keleti-palyaudvart/
http://www.mvgyosz.hu/tudjon-meg-tobbet-hu/erdekkepviseleti-hirado-hu/akadalymentesitik-a-keleti-palyaudvart/
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Okosszemüveg bemutatón jártam 
 

Az Acesight egy elektronikus szemüveg, amely 

lehetővé teszi, hogy a súlyosan gyengénlátó emberek 

visszanyerjék vizuális függetlenségüket. A szemüveg 

segítséget nyújthat a következő szembetegségben 

szenvedő embereknek: 

 

 Makula degeneráció 

 Retinitis Pigmentosa 

 Diabéteszes retinopátia 

 Glaukóma 

 Szürke hályog 
 
A leírás szerint mindannyian élvezhetjük a televíziót. Az Acesight 
csodálatos képminőségének köszönhetően továbbra is a megszokott 
kényelemben élvezheti a tévénézést. A számítógépes használatot is 
könnyebbé teszi a készülék. 
 
Gyors képfrissítés 
A szupergyors 60 Hz-es képfrissítésnek és a nyitott kialakításnak 
köszönhetően, amely nem fedi le a perifériás látást, az Acesight 
szemüveggel könnyen körbe nézhet a megszokott természetes és 
kényelmes módon. Más megoldásoktól eltérően az Acesight használata 
közben nem fog szédülni. 
 
A szemüveg felrakásakor kicsit UFO-nak érezzük magunkat, ebben 
közlekedve biztos hogy a járókelők megnézik az embert. 
 
Az eszköz hermetikusan kizárja a külső fényforrásokat és akár 15-szörös 
nagyítással szemlélhetjük a világot, vagy az olvasandó szöveget. 
Sajnos csak 4-5 órát képes működni az akkumulátora és egy idő után 
melegszik a homlokunk is felmelegszik. 
 
Az ára kicsit borsos és a NEAK nem ad rá támogatást, de aki úgy 
gondolja rászán 1.700.000 Ft, azaz egymillió hétszázezer 
forintot, az a Labrador Kft-nél meg tudja vásárolni. 
 

Katona Andrea 
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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: Jánosi Veronika 
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