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Kedves Olvasók! 
 
Hírlevelünk szeptemberi számában  olvashatnak augusztusi és 
szeptemberi programjainkról, néhány fontos információról, valamint 
látássérülteket érintő előadásokról és érdekességekről. 
 
Jó olvasást, kellemes időtöltést kívánunk! 
 

Jánosi Veronika, szerkesztő 
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HÁZUNK TÁJÁRÓL – EGYESÜLETI HÍREK 
 

Álláslehetőség a SVOE-ben 
 
A Siketvakok Országos Egyesülete 1053 Budapest, Múzeum krt. 3., 2. 
em. 1. szám alatti telephelyére munkatársat keres az alábbi munkakörbe 
 
Munkakör: Takarító 
 
Elvárt végzettség: Minimum alapfokú (8 általános) 
 
Feladatkör:  
Az Egyesület 240 m2-es irodájában napi rendszerességgel takarítási 
feladatok ellátása.  
 
Munkáltató: 
Siketvakok Országos Egyesülete 
 
Munkaidő: 
Napi 4, heti 20 órás, részmunkaidős, rugalmas foglalkoztatás, 
határozatlan idejű munkaszerződés keretében 
 
Az új munkatárssal szembeni elvárások: 

- Pontos, precíz munkavégzés 
- Büntetlen előélet 
- Titoktartás, diszkréció 
- Megváltozott munkaképességet igazoló komplex minősítés alapján 

C2-es kategória (elsősorban gyengénlátó) 
- Takarítói munkakörben szerzett korábbi tapasztalat előnyt jelent 

 
Bérezés: 
Megegyezés szerint 
 
Jelentkezés módja: 
Kizárólag e-mail-ben, fényképes, szakmai önéletrajzzal, Kedves Éda 
ügyvezetőnél a kedveseda@siketvakrehab.hu e-mail címen. 
 
Pályázat benyújtásának határideje: 
2019. október 31. 
 
Munkakezdés várható időpontja:  
2020. január 01. 
 

mailto:kedveseda@siketvakrehab.hu
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Strandolás a Dagályon 
 
Idei nyári fürdőzős programunkat a Dagály Strandra terveztük. A fürdőt 
1948-ban alapították, létesítményei jelentős részben Darvas Lajos 
művei, 1948 óta azonban sok változáson ment keresztül. Gyógyfürdővé 
1970-ben nyilvánították, amikoris átvezették a Dagályig a Széchenyi 
Gyógyfürdőt tápláló hévizforrás vizét. A vizet ízületi és reumatikus 
panaszok kezelésére ajánlják. A fürdőben ma többek között 
hullámmedence, élményfürdő, és a régebbi gombamedence is működik. 
2015 és 2018 nyara között a Duna Aréna építése miatt felújítottak 
jónéhány medencét, többek között új 50 és 25 méteres úszómedence 
épült.  
A program augusztus 28-án, egy tikkasztó meleg nyári napon került 
megrendezésre. Reggel 9 körül gyülekezett a kis csapat az egyesület 
irodájában, ahonnan a résztvevők együtt indultak el a fürdőbe. 
Megérkezés  után a medencék feltérképezése következett, majd az 
úszást kedvelők az egyik hideg vizes medencében horgonyoztak le. A 
résztvevők sokat úszkáltak, beszélgettek, szórakoztatták egymást a 
vízben. Néhányan a gyógyvizes medencét is kipróbálták, ami nem nyerte 
el a tetszésüket, így visszatértek a már korábban feltérképezett 
úszómedencébe.  
 
Az érdeklődő tagok egy kellemes, hűsítő napot töltöttek egymás és a víz 
társaságában.  

 

 

Látogatás a Postamúzeumban 
 
2019. szeptember 18-án, szerdán az első napos, ámde már őszbe hajló 
nap délutánján indult el az egyesület népes csapata a Postamúzeum 
felfedezésére. 
 
A múzeum anyagának gyűjtése 1881-ben kezdődött a távírda számára 
készenlétben tartott, pótlásra, cserére vagy oktatási célra szolgáló 
gépekből, készülékekből, és alkatrészekből.  Emellett minimális muzeális 
gyűjtemény is rendelkezésre állt, azonban az ezekből rendezett kiállítás 
nem aratott fényes sikert. Baros Gábor hírközlési miniszter 1890-ben a 
Távírdamúzeum megszüntetésével egyidejűleg egy posta- és 
távírdamúzeum berendezését rendelte el, amellyel a Postamúzeum 
alapjait hivatalosan is megvetette. A következő jelentős esemény a 
Postamúzeum életében az 1896-os millenniumi kiállítás volt. Ez 
alkalomból a szervezők a posta, távíró és távbeszélő történelmi 
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fejlődését a nagy múltú Magyar Királyi Posta intézményéhez méltó 
módon kívánták bemutatni. Ezen a kiállításon saját pavilonnal 
rendelkezett a múzeum, melynek lebontása után  vándorlásra 
kényszerült. Műtárgyainak egy része 1899 és 1945 között a Közlekedési 
Múzeumban volt látható, másik része különböző postai raktárakba került.  
1945 és 1953 között a háború után megmaradt teljes gyűjtemény 
raktárakban pihent. Fordulatot az 1955-ös esztendő hozott, amikor az 
újjászervezett Postamúzeum országos gyűjtőkörű szakmúzeumként a 
Postavezérigazgatóság épületében önálló kiállítást nyithatott. Innen 
költözött 1970-ben, 1972-es nyitással az Andrássy úti Saxlehner-
palotába, s onnan 2012-ben a Benczúr-házba.  
A látogatás első két állomása a bélyegautomata megtekintése, valamint 
a postakocsi kipróbálása volt. A kocsik tömör gumikkal rendelkeztek, 
oldalukon levélszállító szekrény. Vasból készült postaládákat is meg 
lehetett tapogatni. Megtudtuk, hogy a postás egyenruha nehéz posztó 
anyagból készült. A következő állomás hogs gépet rejtett, melynek 
billentyűzete zongora billentyűzetéhez hasonlítható. A Morse gépek 
feltalálása egy Morse nevű emberhez köthető, aki siket feleségének 
mindennapjait szerette volna megkönnyíteni, és ennek eredményeként 
találta fel ezt a különleges eszközt. Lényege, hogy a valahol megírt levél 
a címzett falu postáján megjelent, kinyomtatták, majd küldeményként 
megkapta a címzett. Érdekesség volt még a csőposta, amely 
porszívóelven működött. Bedobtak egy levelet/leletet, amely felfelé 
szívta a papírokat, melyeket általában a földszintről küldtek. Általában az 
épület közepén indult el és fent el tudott ágazni jobbra-balra, legtovább a 
János kórházban működött a csőposta rendszer a 2000-es évek elejéig.   
A Magyar Posta kutatóintézetében dolgozott Békési György, akinek a 
nevéhez köthető a hallókészülék feltalálása. Amerikába emigrált, ott 
büszkén hirdette magyarságát, haláláig ott élt.  
Kapcsoló táblák kipróbálására és mese hallgatásra is lehetőség nyílt.  
Utóbbit a mesetelefon tette lehetővé, a mesék hossza 3-7 perc volt.    
A telefonnak az első időkben mindössze 25-50 előfizetője lehetett. 
Anekdotát hallhattunk arról, hogy Ferenc József nem beszélt soha a 
telefonba, azt gondolta, valaki ellopja a hangját, ezért mindig megkért 
valakit maga helyett a beszédre.  
Érdekességként megtudhattuk továbbá, hogy a postáskisasszonyok 
minimum 2 úri család ajánlásával kerülhettek posztjukra. Ennek oka, 
hogy a XIX. század végén és XX. század elején nem sok hölgy volt 
tanult, a postáskisasszonyoknak viszont negyed évente vizsgázniuk 
kellett.  
 
Élményekben gazdag, kellemes történetekkel tarkított délutánt töltöttünk 
a tárlatvezetők társaságában. Köszönjük nekik.  
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Rehab-klub - témák 2019. október – 2020. június 
 
Október 2.: Rehabilitációs szolgáltatás bemutatása 
 
November 6.: Hozzátartozókkal való kapcsolat, önállóság és 
segítségnyújtás 
 
December 4.: Munkahely keresés, munkavállalás 
 
Január 8.:  Kutyás közlekedés  
 
Február 5.: Okostelefonos applikációk 
 
Március 4.: Biztonságos otthoni körülmények kialakítása 
 
Április 1.: Egészségügyi vizsgálatok, véradás 
 
Május 6.: Ellátások igénylése 
 
Június 3.: Beszéljünk róla! Mindenki mondja el, amit fontosnak tart, hogy 
szóba kerüljön! 
 
Minden klub általában 14 órától 16 óráig tart, a kivételes időpontokat 
időben jelezzük! 
 

Királyhidi Dorka, Varga Anna  
Szervezők 

 
 

FONTOS INFORMÁCIÓK 
 

Parkolókártya jogszabály változás 
 
219/2019. (IX. 10.) Korm. rendelet a mozgásában korlátozott személy 
parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet 
módosításáról. 
 
A Magyar Közlöny 2019. évi 151. számában (2019. szeptember 10.) 
olvasható a Kormány 219/2019. (IX. 10.) Korm. rendelete a mozgásában 
korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 
11.) Korm. rendelet módosításáról. 
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A Kormány a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. 
törvény 40. §-ában kapott felhatalmazás alapján, az Alaptörvény 15. cikk 
(1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket 
rendeli el: 
1. § A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról szóló 
218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 7. 
§-a a következő (2a) és (2b) bekezdéssel egészül ki: 
„(2a) A járási hivatal az igazolvány hatályának lejárta előtt 90 nappal – a 
(3) bekezdésben foglalt kivétellel – értesíti az ügyfelet az igazolvány 
időbeli hatályának lejáratáról és arról, hogy ha a jogosultsága továbbra is 
fennáll, kezdeményezheti az igazolvány időbeli hatályának 
meghosszabbítását. 
(2b) Az igazolvány időbeli hatályának meghosszabbítása az igazolvány 
hatályának lejárta előtt legfeljebb 90 nappal kezdeményezhető, az új 
igazolvány időbeli hatályának kezdete az új igazolvány kiállításának 
napja.” 
 
2. § A Korm. rendelet 7. § (3) bekezdése helyébe a következő 
rendelkezés lép: 
„(3) Az ügyfél részére lejárati határidő nélkül kell kiállítani az igazolványt, 
ha a kérelemhez mellékelt, az 1. számú melléklet szerinti irat alapján a 
mozgásában korlátozott személy állapota végleges.” 
 
3. § A Korm. rendelet a következő 14. §-sal egészül ki: 
„14. § E rendeletnek a mozgásában korlátozott személy parkolási 
igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.) Korm. rendelet módosításáról 
szóló 219/2019. (IX. 10.) Korm. rendelettel (a továbbiakban: Módr1.) 
megállapított 7. § (3) bekezdését a Módr1. hatálybalépését követően 
indult eljárásokban kell alkalmazni.” 
 
4. § A Korm. rendelet a következő 15. §-sal egészül ki: 
„15. § E rendeletnek a Módr1.-gyel megállapított 7. § (2a) bekezdését 
azoknak az igazolványoknak az esetében kell alkalmazni, amelyek 2020. 
január 1-jén még legalább 90 napig hatályosak.” 
A rendelet – a (2) bekezdésben foglalt kivétellel – 2019. október 1-jén lép 
hatályba. Az 1. § és a 4. § 2020. január 1-jén lép hatályba. 
 
Részletek: 
Magyar Közlöny, 2019. évi 151. szám (2019. szeptember 10.) 
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Információ Erzsébet program pályázatról 
 
Megnyílt a pályázati felület azon családok számára, akik 
fogyatékossággal élő gyermeket nevelnek. Az elnyerhető, 
kedvezményes üdülés az Erzsébet-program keretében, 2020-ban 
használható fel. A nyugdíjasoknak és a fogyatékossággal élőknek szóló, 
kedvezményes üdülésre vonatkozó pályázatok szeptember végén 
nyílnak meg.  
 
Részleteket az alábbi oldalon olvashatnak: 
http://www.erzsebetprogram.hu/hu/fogyatekossaggal-elo-gyermeket-
nevelo-csaladok-palyazhatnak-kedvezmenyes-udulesre-november-15-
ig?fbclid=IwAR00HoaL6WFias-2mays-5njhhIUCVsNL9lznYrs-
4TKw9lLiySQRT2F9_g-- 
 

 

 

Megújul Zugló vasútállomás 
 
A MÁV sajtóközleménye szerint az utasforgalmi terek komfortnövelését 
szolgáló „50 MEGÚJULÓ ÁLLOMÁS" elnevezésű komplex karbantartási 
program keretében megszépül Zugló megállóhely is. Az év végéig 
befejeződő felújításnak köszönhetően érezhetően javulni fog a 
megállóhely színvonala.  
 
A vasúttársaság kiemelt feladatként kezeli a személyszállítás 
szolgáltatási színvonalának emelését, amelynek fontos eleme az 
állomási környezet szépítése, kulturáltabb utasforgalmi terek kialakítása. 
A legforgalmasabb állomásokat érintően 2021-ig tartó, komplex felújítási 
programot hirdetett a MÁV „50 MEGÚJULÓ ÁLLOMÁS" elnevezéssel. 
A felújítási program mostanra elérte Zugló megállóhelyet. Az évente 
másfél milliónál is több utast kiszolgáló létesítmény naponta átlagosan 
200-250 személyszállító vonatot fogad. A nagy igénybevétel miatt 
szükséges karbantartások jelentősen javítják majd a megállóhely 
összképét, így az utasokat kellemesebb környezet fogadja majd. A peron 
teljes hosszában új viacolor burkolatot kap. A burkolatcsere ütemezetten, 
az utasforgalom lehető legkisebb mértékű zavarásával zajlik, az érintett 
munkaterületet kordonokkal határolják le. A megállóhely felújításának 
második, november végéig tartó ütemében a perontetők karbantartási 
munkálatait végzik el a szakemberek. A tisztítás, korrózióvédelem és 
festés mellett megszüntetik a beázást, és megszépül a felvételi épület 

http://www.erzsebetprogram.hu/hu/fogyatekossaggal-elo-gyermeket-nevelo-csaladok-palyazhatnak-kedvezmenyes-udulesre-november-15-ig?fbclid=IwAR00HoaL6WFias-2mays-5njhhIUCVsNL9lznYrs-4TKw9lLiySQRT2F9_g--
http://www.erzsebetprogram.hu/hu/fogyatekossaggal-elo-gyermeket-nevelo-csaladok-palyazhatnak-kedvezmenyes-udulesre-november-15-ig?fbclid=IwAR00HoaL6WFias-2mays-5njhhIUCVsNL9lznYrs-4TKw9lLiySQRT2F9_g--
http://www.erzsebetprogram.hu/hu/fogyatekossaggal-elo-gyermeket-nevelo-csaladok-palyazhatnak-kedvezmenyes-udulesre-november-15-ig?fbclid=IwAR00HoaL6WFias-2mays-5njhhIUCVsNL9lznYrs-4TKw9lLiySQRT2F9_g--
http://www.erzsebetprogram.hu/hu/fogyatekossaggal-elo-gyermeket-nevelo-csaladok-palyazhatnak-kedvezmenyes-udulesre-november-15-ig?fbclid=IwAR00HoaL6WFias-2mays-5njhhIUCVsNL9lznYrs-4TKw9lLiySQRT2F9_g--
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homlokzata is. A megállóhely területén lecserélik a tájékoztató táblákat, 
új padokat és hulladékgyűjtő edényeket helyeznek el. 
 
A felújítási munkák alatt az utasok tájékozódását és közlekedését a 
hangosbemondó és a MÁV-START munkatársai segítik. Ez idő alatt az 
utasok megértését és türelmét kéri a MÁV.  
 
Forrás: https://www.origo.hu/itthon/20190723-megujul-a-zugloi-
vasutallomas-is.html 
 

 
A budapesti közlekedési lámpák akadálymentesítéséről 

 
2019. szeptember 11-én, szerdán Zuglóban egy jelzőlámpák 
hangosításával kapcsolatos előadás hangzott el, erről olvashatnak a 
következőkben egy rövid áttekintést. 
 
A közlekedési lámpával ellátott csomópontok kinevezéséért, valamint a 
lámpák telepítéséért, és hangosításáért Budapest területén a Fővárosi 
Önkormányzat által fenntartott Budapest Közút Zrt. felel. Ezen cég 
képviseletében tartotta meg előadását Vedrődi Tamás.  
 
A jelzőlámpás csomópontok hangosítása az Esélyegyenlőségi Törvény 
alapján kötelező. A Fővárosi Önkormányzat 4 éves ciklusokban 
határozza meg a Budapest Közút Zrt. feladatait, jelenleg a 2018. január 
01. és 2021. december 31. közötti ciklust éljük, mely időtartam alatt 150 
közlekedési csomópont meghangosítása van tervben. Ez konkrét 
címlistával, helyszínekkel van meghatározva. Évente egyszer 
módosítható a címlista, azonban csak úgy, hogy egy címet kihúznak és 
helyette tesznek be egyet, amelynek meghangosítása igényként 
felmerült. 
 
Többféle technikai megoldás van a hangosításra, a fővárosban is sokkal 
találkozhatunk közülük. Van a sípoló, a kattogó, a legelterjedtebb 
azonban manapság a távirányítóval vezérelhető beszélő jelzőlámpa. 
Minden új közlekedési csomópont beszélő lámpával épül meg. Léteznek 
még régebbi kivitelezésű beszélő lámpák, amelyek 0-24 órában 
működnek, vagy előre beállított időzítés alapján pl. reggel 6-tól este 8-ig 
folyamatosan üzemelnek. A lámpaoszlophoz képest sztenderd, hogy 
jobb oldalról elölről, és bal oldalról hátulról hallatszódjon a beszélő 
hangja. A jelzőlámpa beszélőjének szövege tekintetében az általános 
elvárás, hogy először a jelző színét mondja, azután pedig azt, hogy 

https://www.origo.hu/itthon/20190723-megujul-a-zugloi-vasutallomas-is.html
https://www.origo.hu/itthon/20190723-megujul-a-zugloi-vasutallomas-is.html
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melyik úttesten kelhetünk át. Az egymáshoz közel található lámpák 
úgynevezett orientációs hangja soha nem egyforma. Ez a hang az a 
pittyegés/csippanás, amit akkor hallani, amikor megnyomjuk a 
távirányítót, vagy akkor, miután már végig mondta az információkat.  
 
Egy darab hangjelző telepítése 100.000,-Ft. + áfa kábelezés nélkül, egy 
gyalogátkelőhelyen minimum 2 hangjelző telepítése szükséges a 2 
oldalra. Az olyan átkelőknél, ahol 2-3 ütemben lehet átkelni, ott 6 
hangjelző telepítése szükséges, egy ilyen csomópont hangosításának 
telepítése átlagban 1.000.000,- Ft. 
 
Jelenleg a fővárosban több, mint 1100 jelzőlámpás csomópont található, 
ebből körülbelül 40 százalék hangjelzővel felszerelt. 402 darab működik 
távirányítóval. Zuglóban van arányaiban a legtöbb, a 80 jelzőlámpából 
40 működik hangjelzéssel. A 2021. végéig tartó időszakban még 108 
csomópont átépítése vár a Budapest Közút Zrt.-re.  
 
A távirányító megnyomását követően kizárólag a csippanó/pittyenő 
hangot hallani, mert csak akkor kezd el beszélni a lámpa, amikor vált, 
tehát csak teljes zöldben tud elindulni a látássérült, ez a funkció a 
közlekedőt védi.  
 
Angliában a siketvak személyek közlekedését a jelzőlámpás 
kereszteződéseknél egy oszlop segíti, amelyhez ha a siketvak személy 
hozzáér és zöld a lámpa, az oszlop rezeg, ha piros nem rezeg. 
 
Érdekesség az újabb típusú jelzőlámpák esetében azok működése: a 
lámpák közelében bizonyos időközönként mérik a környezeti zajt, és a 
hangerejüket ahhoz igazítják. Ezért fordulhat elő, hogy például amikor 
kamion halad át egy forgalmas úton, és épp ezzel egy időben odaér egy 
látássérült, a lámpa pedig előtte nem régen mérte a környezeti zajt, a 
jelzőlámpa nem fog elég hangosan „beszélni”.  
 
A Budapest Közút Zrt. elérhetőségei, ahová hibás hangrendszerű lámpa 
esetén fordulni lehet:  
E-mail: forgalmidiszpecser@budapestkozut.hu 
Telefon: +36-70/451-9690 (0-24 órás diszpécser szolgálat) 
 
A délután végén megegyeztünk abban, hogy néhány év múlva ismét 
vendégül látjuk majd az urat, hogy beszámoljon az újonnan telepített 
hangrendszerek helyszíneiről, azok működéséről. 

 
Jánosi Veronika 

mailto:forgalmidiszpecser@budapestkozut.hu
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Előadás a kulturális akadálymentesítésről/audionarrációról 
 
2019. szeptember 13-án a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos 
Szövetsége (MVGYOSZ) Hermina termében az Akadálymentes és 
Korlátlan Kultúráért Egyesület (AKKU), és az MVGYOSZ munkatársai 
közösen egy audionarrációval kapcsolatos konferenciát rendeztek. A 
meghívott előadó Joel Snidel volt, aki az audionarráció egyik 
megteremtője és első művelője az Egyesült Államokban.  
 
A rendezvény elején Puskás Anett koordinátor, Pethes Ágnes az AKKU 
Egyesület munkatársa, valamint Dr. Nagy Sándor az MVGYOSZ elnöke 
köszöntötte a jelenlévőket, valamint Joel Snidel-t. Dr. Nagy Sándor 
beszédében említést tett arról, hogy hazánkban leginkább a színházban 
elterjedt az audionarráció, 2020 szeptemberétől a Média Törvény 
változásával azonban a televízióban is kötelező lesz a látássérültek 
akadálymentes műsorszolgáltatáshoz való hozzáférése érdekében az 
audionarrációval kísért műsorok sugárzása. 
 
Joel Snidel előadása elején megemlítette, hogy örül a szép számban 
megjelent hallgatóságnak. 
Az emberek elsődleges feltételezése mindig az a színházban, moziban 
és mindenhol, hogy mindenki jól látja azt, mi zajlik például a színpadon, 
vagy a képernyőn. Arra senki nem gondol, hogy nem kell feltétlenül 
látássérültnek lenni ahhoz, hogy valaki ne lásson valamit (pl. mondjuk ha 
az utolsó sorban ülünk, vagy a konyhából hallgatjuk a TV-t 
szendvicskészítés közben, nem látjuk a televízió képernyőjét). Tehát 
ebből látszik, hogy az audionarráció bár elsődlegesen a látássérült 
embereknek szól, nekik készül, minden ember számára hasznos lehet. 
 
Alapvetés, hogy a látássérültek lehetnek születetten vakok, később 
megvakultak, vagy épp valamennyi látással rendelkezők. Fontos 
szabály, hogy minden érintett számára megfelelő narrációt kell 
biztosítani. Tehát egy narrációban fontosak például a színek is, mert 
azok mögöttes jelentéssel is bírhatnak. Az előadó példaként megemlített 
a sárgát, ami az irigység színe. Az audionarráció Joel szerint irodalmi 
művészeti forma, olyan, mint a költészet, mert tárgyilagosnak kell lennie, 
meg kell, hogy ragadja a képzeletet. 
Az audionarráció egy vak hölgy ötletének köszönhetően indult 
világhódító útjára az USA-ban 1981-ben Washington DC-ben, az Arena 
Stage rendezvényein.  
Ezt megelőzően a 70-es években, Kaliforniában már volt egy rádióadó, 
ahol újságokat, képregényeket olvastak fel önkéntesek, Joel is ennek a 
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rádiónak dolgozott vasárnaponként. Később a rádió akkori munkatársait 
hívták az Arena Stage-be.  
Megtudhattuk, hogy Joel közel 40 éve dolgozik audionarrátorként. Ez 
alatt az idő alatt narrált már színházi előadásokat, filmeket, esküvőt, 
sporteseményt, táncot, sőt, még temetést is. 
Joel az előadás keretében bemutatott egy filmrészletet. Első megnézés 
alkalmával senki nem lát semmit, narráció sincs, ki kell találni mi lehet a 
képen. Fél megoldások érkeznek a nézőktől: madarak, kisfiú, aki a 
természetben fára mászik.  
A következő percekben már narrációval kerül levetítésre a film, és a kép 
is látható. A kisfiú sziklát mászik. A nézők valóban sok mindent kitaláltak. 
A narráció második alapvetése, hogy tudjunk figyelni a részletekre és 
szelektálni.  
Csak annyit mondjon a narrátor, amennyi belefér az időbe, és az is 
fontos, hogy érzékletesen beszéljen. Olyan szavakat használjon, 
amelyek visszaadják a történet hangulatát, korát stb.  
A nyelvezet és a hangsúly is fontos alapvetés. A nyelvezet esetében a 
kevesebb néha több. Lehet, hogy elég néhány kifejezést mondani és 
abból már a közönség tud következtetni önmaga számára. A hanggal a 
történet hangulatát, érzelmeket tud közvetíteni az audionarrátor. 
 
Az előadás végén Joel Snidel elmondta, hogy minden évben több napos 
kurzusokat tart az audionarráció témájáról az USA-ban. 
 
A program során sok érdekességet megtudhattunk az audionarrációról. 
 

 
Jánosi Veronika 

 
 

HÍREK, ÉRDEKESSÉGEK 
 

Okos fehérbotot talált fel egy vak mérnök 
 
A látássérültek számára a hétköznapi feladatok is kihívásnak tűnnek. 
Gyakran csak a többi járókelő segítőkészségében bízhatnak. Ráadásul a 
mai világban már nem osztogatják két kézzel a kedvességet és a 
figyelmet az emberek. Ilyen kiszolgáltatott állapotban sokan akár pánikba 
is eshetnek az utcán, vagy teljesen eltévedhetnek, veszélybe 
kerülhetnek.  
Egy vak mérnök ezt pontosan tudja, ezért feltalálta az innovatív, okos 
fehér botot. Mivel saját bőrén tapasztalta, milyen érzés szó szerint a 
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sötétben tapogatózva eljutni akár csak a sarki közértig és vissza, azt is 
érzi, mekkora könnyebbség, ha ebben segítségre számíthat. 
 
Az okos fehér bot 
 
Nagyon sok okos technológiát pusztán a szórakoztatás céljából hoztak 
létre, ám akadnak olyan szerkezetek is, amelyeket kifejezetten segítő 
szándékkal találtak ki. Kursat Ceylan mérnök olyan okosbotot fejlesztett, 
ami a Google Térkép alkalmazással segít a látássérültek 
navigálásában. Az új okos tapogatóbotot WeWalk bot névre 
keresztelték, ami minden eddigi találmánynál jobban segíti a vakokat a 
tájékozódásban. 
 
 

 
 

Kursat Ceylan és a fejlesztő csapat 
 
 
Kursat Ceylan a török nonprofit Young Guru Akadémia vezetője, ez áll a 
WeWalk fejlesztése mögött. Mivel ő maga is látássérült, nagyon jól tudja, 
milyen kihívásokkal kell szembenéznie nap mint nap egy vak 
embernek. Gyakran nem egyértelmű, a metrónál melyik kijáratra van 
szükségük, melyik buszt kellene elérniük, vagy éppen milyen üzletek 
vannak körülöttük. Ezekben is tud segíteni a WeWalk. 
 
A beépített hangszóróknak köszönhetően a bot folyamatosan 
tájékoztatást tud nyújtani séta közben, és szükség esetén személyes 
asszisztens is elérhető rajta keresztül. A rajta elhelyezett szenzorok 
többek között érzékelik a környezeti akadályokat is, ennek hatására a 
bot rezeg, így előre figyelmezteti használóját az akadályokra. 
 
Forrás: https://femina.hu/terasz/okos-feher-bot/ 
 

https://wewalk.io/
https://femina.hu/terasz/okos-feher-bot/
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Roska Botond neurobiológus kapta idén a Szent István-
rend kitüntetést 

 
Az államfő köszöntő beszédében azt mondta, államalapító királyunk 
ünnepén évről évre együtt örülünk azoknak a magyaroknak, akik 
kimagasló tehetségükkel, sikereikkel, eredményeikkel – tudatosan vagy 
észrevétlenül – sokak boldogságát, boldogulását szolgálják. 
„Kiválóságuk abban áll, hogy sosem elégednek meg a meglévő tudással. 
Ők ismerőssé akarják tenni az ismeretlent, magasra teszik a mércét, 
minden idegszálukkal fejlődni, gyógyítani, oktatni vagy alkotni akarnak” – 
tette hozzá a köztársasági elnök. 
 
A professzort méltatva Áder János úgy fogalmazott: a Szent István-rend 
idei kitüntetettje nem a műtőben, hanem a laboratóriumban foglalkozik 
életünk egyik legértékesebb, mégis törékeny kincsével: a látással. Roska 
Botond olyan orvos, aki nem maga gyógyít, de lehetővé teszi, hogy 
mások az ő kutatási eredményeit felhasználva gyógyítani tudjanak – 
mondta. Áder János utalt arra, hogy a professzor génterápiás módszere 
mára a klinikai kipróbálás fázisába jutott. A látás-visszaállító génterápia 
korszakalkotó, világraszóló módszer lesz – hangsúlyozta az államfő, 
hozzátéve, Roska Botond felfedezése hamarosan közös tudássá, a 
közös tudás pedig egyetemes kinccsé válik. 
 
Roska Botond neurobiológus kutatóorvos, a Bázeli Molekuláris és 
Klinikai Szemészeti Intézet igazgatója, a Bázeli Egyetem 
Orvostudományi Karának professzora, a Friedrich Miescher Orvosi 
Kutatóintézet neurobiológiai kutatócsoportjának vezetője. 
Kutatócsoportjával feltérképezték, hogy a látórendszer különféle sejtjei 
hogyan nyerik ki a környezetből a vizuális információt. A molekuláris 
mechanizmus alapján kidolgozott génterápiájuk visszaállíthatja azok 
látását, akik genetikai rendellenesség miatt lettek látáskárosultak. 
Olyan látásérzékelőt fejlesztettek ki, amely a sérült szemideghártya, a 
retina megfelelő sejtjeinek működésébe való beavatkozással képes 
eljuttatni a vizuális információt a betegek központi idegrendszerébe. A 13 
évig tartó fejlesztés után Londonban és Franciaországban kezdték el a 
klinikai vizsgálatokat: látássérült emberek megkapják az általuk 
kifejlesztett génterápiás oltást, amelynek ipari termelése a klinikai 
kísérletek sikere után indulhat el. „Olyan vakság, amin egyáltalán nem 
lehet segíteni, nem létezik. Még azokon a betegeken is lehet 
valamennyit segíteni, akiknek a komplett látóidege hiányzik. Minden attól 
függ, hogy mennyi pénzt áldoznak rá” – nyilatkozta. 
Csaknem húsz szabadalom, hetven tudományos cikk szerzője, 
tudományos és oktatási tanácsadó testületek tagja. 
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Tudományos munkásságáért számos nemzetközi elismerésben 
részesült. Többek között 1997-ben Fulbright-ösztöndíjat, 2006-ban Marie 
Curie kiválósági díjat kapott. 2018-ban ő vehette át a Columbia Egyetem 
nagy presztízsű Alden Spencer orvosi díját a látás folyamatának 
megértéséért, majd a Bressler-díjat az általa kidolgozott látás-visszaállító 
terápiáért. 2019-ben első magyar tudósként nyerte el a Nobel-díj 
„előszobájaként” is emlegetett Louis Jeantet-díjat, amelyet a vizuális 
információ alapvető feldolgozási folyamatainak felfedezéséért és a látás-
visszaállító génterápia kidolgozásáért ítéltek oda neki. 
 
Forrás: https://magyarnemzet.hu/belfold/roska-botond-neurobiologus-
kapta-a-magyar-szent-istvan-rend-kituntetest-7224458/  
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