HÍRMONDÓ 2020/3
Siketvakok Országos Egyesülete

Kedves Olvasók!
Hírlevelünk jelen számában tájékoztatást adunk a koronavírus-járvány
hoz kapcsolódóan hozott intézkedésekről, olvashatnak az egyesület
korábbi programjairól, a siketvak személyeket érintő Európai Uniós
jogszabályi változásokról, társszervezeteink híreiről, és egy új,
közlekedést segítő fejlesztésről.
Jó olvasást, kellemes időtöltést kívánunk!
Taskovics Adél, szerkesztő
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HÁZUNK TÁJÁRÓL – EGYESÜLETI HÍREK
Tájékoztatás
Kedves Ügyfeleink,Tagjaink!
A koronavírus terjedése, valamint Magyarország kormánya által
kihirdetett rendkívüli vészhelyzet okán, egyesületünkben a személyes
ügyfélfogadást
2020.
március
16.-tól
határozatlan
időre
felfüggesztjük.
Az érdekvédelmi iroda március 18-tól határozatlan időre csak telefonos,
illetve online ügyfélfogadást tart.
Az érdekvédelmi iroda telefonon, valamint e-mailben továbbra is
elérhető:

 telefonon hétfőtől péntekig 10 órától 15 óráig az alábbi
telefonszámokon:
06-1-361-2007-es vezetékes számon (Katona Andrea), ill. a
06-20-960-7259-es mobilszámon (Kimlei Gábor)

 e-mailben hétfőtől péntekig 9 órától 16 óráig:
a kimlei.gabor@siketvak.hu és a siketvak@siketvak.hu elérhetőségeken
Az elemi rehabilitációban résztvevő ügyfeleink számra az online
informatika
oktatást,
szociális
ügyintézést,
pszichológiai
tanácsadást,
valamint
rehabilitációs
tanárainkkal
való
kapcsolattartás lehetőségét továbbra is biztosítjuk. Az ismert
elérhetőségeken
kereshetik
munkatársainkat,
illetve
a
fenti
elérhetőségek bármelyikén.
Személyi
segítőink,
valamint
az
egyesület
munkatársai
folyamatosan keresni fogják azokat a tagjainkat is, akikkel
kapcsolatban vagyunk. Nekik is tudják majd jelezni az esetleges
problémákat, melyeket a rendkívüli helyzetben megélnek.
Tolmácsszolgálatunk munkatársai online elérhetőséggel folyamatosan
fogadják a megkereséseket.
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Hírlevelünkben igyekszünk hetente naprakész információkkal szolgálni a
tagság részére.
Az egyesület viszont továbbra is határozatlan ideig felfüggeszti klub
foglalkozásait, rendezvényeit.
Megértésüket megköszönve,
Gangl Tamás
Elnök
Kedves Éda
Ügyvezető

Rehabklub a biztonságos otthoni körülmények
megteremtéséről
2020. március 4-én volt az idei év első Rehabklubja, Királyhidi Dorottya,
és Varga Anna szervezésében. A délután témáját a biztonságos otthoni
körülmények megteremtése adta.
Varga Anna elmondta: ha valakinek van még meglévő látásmaradványa,
gondot kell fordítania arra, hogy miként használja ki a természetes-és a
mesterséges fényt. A függönyök esetében ajánlatos, hogy több rétegűek
legyenek. Így el tudjuk dönteni, hogy egy olyat húzunk-e be, amelyik
teljes mértékben átereszti a fényt, vagy egy olyat, amelyik félig
fényáteresztő; de szükség esetén teljesen le is tudjuk sötétíteni az
ablakot.
Vannak helyek, melyek plusz megvilágítást igényelnek, mint például a
konyhapult, vagy az íróasztal. A szintkülönbségeket, lépcsőket érdemes
lehet alaposan megvilágítani.
Próbáljuk elkerülni, hogy feleslegesen tükröződő felületek legyenek a
lakásban, a csempe és a járólap legyen inkább matt. Ha sok a tarka
minta, díszítés a falon vagy a padlón, az megnehezítheti a tájékozódást.
A színek kontrasztjai is fontosak lehetnek, például: szintkülönbségeknél,
gombokon, villanykapcsolók, konnektorok megjelölésekor.
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Ha valaki teljesen vak, jó, ha nincsenek belógó bútorok a közlekedési
útvonalakon. Kerüljük el a lakókörnyezet zsúfolttá tételét.
"Akadálymentesítsük" háztartási gépeinket. Használhatunk tapintható
jelöléseket például a mosogatógép vagy a tűzhely gombjain. Erre a célra
lehet vásárolni pufifestéket, de Braille feliratokat, egyéb, öntapadós
jelölőket is.
Létfontosságú, hogy a vegyszerek és az élelmiszerek ne
keveredhessenek egymással. Ha lehet, ne is egy helyiségben tartsuk
őket. Ha mégis a konyhában tartjuk az ott használatos tisztító szereket,
azoknak legyen külön szekrénye, doboza. Az éles és szúrós tárgyakat
tartsuk elkülönítve.
Látássérültként praktikus lehet a gáztűzhely helyett inkább olyat
használni, ami villannyal működik, így nem kell a nyílt láng felett
dolgozni.
Főzés közben nem tanácsos konyharuhával megfogni az edény fülét,
mert a ruha könnyen lángra kaphat. Nagyszerű szilikon fogókesztyűk
vannak ma már erre a célra.
Ha egy elektronikai eszköznek megsérül a vezetéke, azt ki kell vonni a
forgalomból vagy megjavíttatni, mert a sérült vezetékhez hozzáérni
életveszélyes, áramütést okozhat.
Hallássérültként speciális jelzőrendszereket is lehet otthon használni.
Ajtó-vagy kapucsengőt, telefont, ébresztőórát, tűz-és szén-monoxid
jelzőt is hozzá lehet kötni, mely erősen felvillanó fényekkel, vagy
rezgéssel jelzi, ha ezek közül bármelyik megszólal. Lehet venni speciális
rezgő párnát, de karra rögzíthető eszközt is, ami leadja a rezgő jelzést.
Azoknál a lakásoknál, ahol idős emberek élnek, megint másfajta
óvintézkedéseket kell megtenni. Különös figyelmet kell fordítani arra,
hogy az elesés kockázatát minimalizáljuk. Épp ezért fontos, hogy az
akadályokat eltávolítsuk az útból, illetve szintkülönbségeknél, csúszós
helyeken - kád, zuhanyzó - helyezzünk el kapaszkodókat. Ha van
lépcső, mellé korlátot kell tenni. A szőnyegeket, lábtörlőket érdemes
felszedni, vagy járófelülethez rögzíteni.
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A zuhanyzóba, kádba ülőkét lehet szerelni, illetve a magas küszöbök
eltávolítása is hasznos lehet. Ha valaki egyedül él, jó, ha tudja jelezni,
hogy bajba került. Egy karóra-szerű eszköz erre a legpraktikusabb. Van
rajta egy gomb, amit baj esetén az idős ember meg tud nyomni. Ezzel
vagy egy központba ad le jelzést, vagy egy családtag kap értesítést.
Van benne egy helymeghatározó is, melynek révén könnyebb megtalálni
azt, aki segítséget kér. Ennek a szolgáltatásnak viszont 50-60 ezer forint
is lehet az ára, mert nem elég a karkötőt megvásárolni, hanem egy 24
órás készenlét is jár hozzá a központ részéről. Van még egy plusz
funkció, amit bele lehet építeni: mozgásérzékelő, ami hirtelen mozdulatra
bejelez, így lehet tudni, hogy a karkötő viselője elesett.
Az Országos Mentőszolgálat pár hónapja elérhetővé tett egy olyan
applikációt, melyen keresztül sokkal gyorsabban lehet a mentőket
értesíteni, mintha telefonálnánk. Az applikáció neve: ÉletMentő.
Kötetlen hangvételű beszélgetésben vehettünk részt, melynek keretében
megoszthattuk egymással tapasztalatainkat, ötleteinket.

SMART-klub az online pénzkezelés jegyében
2020. február 26-án, szerdán került megrendezésre egyesületünk
második SMART-klubja. Csák Attila előadásában az online fizetési
módokról – banki felületek használata, számlák kiegyenlítése,
bevásárlás – hallhattunk.
E szolgáltatások eléréséhez szükség van egy online banki
szolgáltatásra, mely lehetővé teszi, hogy a bankkártyánkat könnyedén
tudjuk használni. Ma már minden banknak van olyan online felülete,
melyet igénybe lehet venni. Közülük nem mindegyik akadálymentes, de
az ország legnagyobb bankjának a felülete nagyszerűen használható
képernyőolvasó programmal. Erre pedig két, praktikus alkalmazás is
épült már; az egyiknek SMART a neve, a másiknak pedig Simple.
Aki szeretné online intézni pénzügyeit, korszerű, akadálymentes
honlapokon keresztül is megteheti. A SMART-klubon két weblapról is
szó esett. Az egyik, a Távszámla már 2016. óta nem elérhető, de a
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másik ma is használható. Ez pedig a Díjnet nevű szolgáltatás elérhetősége: www.dijnet.hu -, mely arra jó, hogy a különböző
szolgáltatókkal - E.ON, ELMŰ, NKM - összekössön minket.
Ha elvégeztük a regisztrációt és a szükséges beállításokat, a szolgáltató
által kapott számlákról a bank is kap értesítést. Számláink
kiegyenlítésére kétféle módon van lehetőségünk: A csoportos befizetési
megbízás során megbízzuk a bankot, hogy egy összeghatárig egyenlítse
ki a számláinkat. Ennek az az előnye, hogy nem kell foglalkozni a
beérkező csekkekkel, befizetési határidőkkel. Az úgynevezett egyedi
megbízás alkalmazásakor belépünk a banki felületre, ami megmutatja a
befizetetlen tételeket. Mi pedig minden számlánál ki tudjuk választani,
hogy jóvá hagyjuk-e. Ha jóvá hagyjuk, kifizetjük az adott összeget. Itt be
lehet állítani figyelmeztetéseket is: egy-két nappal a fizetési határidő előtt
küld egy e-mailt a rendszer, hogy van még kiegyenlítetlen számla. Erre
minden banki felület alkalmas ma már, de a Díjnet-nél is van rá
lehetőség.
A Simple alkalmazásban, de az Apple Pay-ben is van QR-kód leolvasó.
Felismeri a papír alapú csekken levő kódot, ha a telefon kameráját fölé
helyezzük. Kiírja a fizetendő összeget, megkérdezi, hogy jóváhagyjuk-e,
és amennyiben engedélyezzük, a telefon magától befizeti.
Fontos tudni, hogy a Simple alkalmazás használatához már
elengedhetetlen az online bank. A Simple alkalmazásban sok egyéb,
hasznos funkció is van: tudunk vele ételt rendelni, taxit hívni. Van arra
lehetőség, hogy a pontos címet beírjuk, ahol várunk; kaphatunk
tájékoztatást arról, hogy milyen rendszámú autó jön értünk, ki lesz a
sofőr. Ezen kívül van lehetőség színház-vagy mozijegyet is venni.
Vannak olyan alkalmazások, melyeken keresztül a napi bevásárlásainkat
tudjuk elintézni úgy, hogy nem kell kimozdulnunk otthonról. Két olyan
nagy áruház is van, melyek fejlesztettek ilyen applikációt. Az egyik a
Tesco, a másik az Auchan.
A klubon a Tesco áruházét néztük meg, mert országosan végeznek
házhoz szállítást. Kategóriákra lebontva ki tudjuk választani, hogy mit
szeretnénk venni, hány tételt és azt is nyomon tudjuk követni, hogy ez
mennyibe fog kerülni. A kiszállításért is kell fizetni valamennyit, a hétvégi
időpontok drágábbak, akár 1400-1500 forintba is kerülhetnek, de a
hétköznap délelőtti, vagy késő délutáni időpontok jóval kedvezőbbek.
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Az alkalmazás neve: Bevásárlás, de a képernyőn a logóban a "Tesco"
jelenik meg. Egy előzetes regisztráció ehhez is kell: meg kell adni a
nevet, címet, telefonszámot.

Cikk a Meglepetésben egy tagtársunk életéről
A Meglepetés női magazin 2020. március 5-i számában jelent meg
Ványik Dóra cikke Huszár Zsuzsánna tagtársunkról. Az interjú
elolvasásával átfogó képet kaphatunk Zsuzsa életéről, azokról az
akadályokról, nehézségekről, melyekkel meg kellett küzdenie
kisgyermek korától egészen napjainkig. Szavaiból mégis sugárzik pozitív
életszemlélete.
A cikk teljes szövege megtalálható egyesületünk Facebook-oldalán.
Összeállította: Szerkesztő

TÁRSSZERVEZETEINK HÍREI
Két fontos információ az EDBU elnökétől
Sanja Tarczay, az európai siketvakokat tömörítő EDbU elnöke
közleményben fordult a tagság felé, melynek szövege az alábbiakban
olvasható.
A nevem Sanja Tarczay, az Európai Siketvak Unió (EDbU) elnöke
vagyok. Szeretnék most megosztani Önökkel két hasznos információt.
Az egyik a koronavírus járvánnyal kapcsolatos.
Az EDbU nevében is szeretném kifejezni aggodalmamat a jelenleg
fennálló helyzettel kapcsolatban. Egyre több siketvak személy, és
szervezet keres meg bennünket támogatást, információkat kérve. Mára
már sok európai ország kénytelen szembesülni ugyanazokkal a
problémákkal.
A siketvak személyek a környezetüktől bizonyos értelemben
elszeparálódva élnek. A szociális (személyes) interakciók egyre inkább
tiltva vannak, s ez a jelnyelvi tolmácsokra is vonatkozik. Így a siketvak
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személyek nem tudnak hozzáférni sem az ebben a helyzetben
szükséges információkhoz, sem a mindennapi életvitelben nyújtott
segítséghez, pl.: bevásárlás.
Most megpróbálunk megoldást találni erre a nehéz helyzetre és megadni
nekik a szükséges segítséget. Ezért arra szeretném kérni Önöket, hogy
osszák meg velünk az Önök országában már jól bevált praktikákat ezzel
kapcsolatosan. Segítségükkel a lehető legjobb szolgáltatást nyújthatjuk
az arra rászorulóknak.
A második információ:
Boldogan hívtuk Önöket a közelgő 4. EDbU konferenciára, mely egyben
a harmadik Siketvak Fiatalok Fóruma, és az első Siketvak Idősek
Fóruma is lett volna.
A koronavírus járvány kitörése miatt Horvátország kormányától azt a
felszólítást kaptuk, mondjunk le minden közelgő, nyilvános eseményt.
Elnézést kérünk a kellemetlenségekért, de a májusra tervezett
programokat el kell halasztanunk. Új dátumot a jelenlegi helyzetben még
nem tudunk kitűzni. Feltételezésünk szerint a következő ősszel vagy
télen tudjuk megtartani. Értesítjük Önöket, amint a szükséges
információk birtokában leszünk.
Kérdés esetén keressenek minket bizalommal az
címen.

edbu@edbu.eu

e-mail

Forrás: az EDbU közleménye, angol nyelvről fordította: Taskovics Adél

Változást hozhat a siketvak személyek életébe az Új
Európai Fogyatékossági Stratégia
Az Új Európai Fogyatékossági Stratégia kidolgozása jelenleg is
folyamatban van a 2020 utáni időszakra. Jordi Cañas spanyol Európai
parlamenti képviselő közreműködésével a siketvak személyeket érintő
módosítási javaslatokat építettek be a stratégia tervezetébe. Ez pedig az
EDbU aktív közéleti tevékenységének is köszönhető. Ha az itt
megfogalmazottak a stratégia végleges szövegébe is bekerülnek,
direktívaként szolgálhatnak az összes EU-tagállam számára. Erre pedig
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minden esély megvan, hiszen a tervezetet az illetékes bizottság
elfogadta, az EP elé kerülhet. Márciusban szavaznak róla.
A tervezet szövege egyértelművé teszi: a siketvak személyek
élethelyzete – hallásuk és látásuk egyidejű sérülése – okán speciális
problémákkal kerülnek szembe nap, mint nap. Gondot okozhat számukra
az információkhoz való hozzáférés, a kommunikáció, és a
helyváltoztatás is. A szociális kapcsolatok kiépítése is nehézség lehet a
számukra. Épp ezért fontos, hogy személyükre szabott, plusz segítséget
kapjanak. Ehhez pedig a megfelelő tudással rendelkező, képzett
szakemberekre van szükség, különös tekintettel a siketvak személyek
kommunikációját segítő tolmácsokra.
A minél biztonságosabb közlekedés érdekében Jordi Cañas piros-fehér
színű bot használatát javasolja a siketvak személyeknek. Ez azon túl,
hogy jól láthatóvá teszi őket az utca forgatagában, a hallás-és látássérült
gyalogosok megkülönböztető jelzésévé is válhatna.
Forrás: az EDbU közleménye, angol nyelvről fordította: Taskovics Adél
A jogi szövegek alkalmazhatóságát minden esetben a gyakorlatba való
átültetés mutatja meg leghatékonyabban.
A Jordi Cañas Európai parlamenti képviselő által megfogalmazott
ajánlások spanyolországi megvalósulásáról, az ott élő siketvak
személyek helyzetéről, valamint a tervezet várható Uniós szintű
hatásairól Francisco Javier Trigueros Molinát, a spanyol siketvakokat
tömörítő FASOCIDE elnökét kérdeztem.
- Milyen módon tudják biztosítani a spanyol siketvak személyek számára
azt a speciális, állapotukra szabott segítséget, amire a mindennapos
életvitelhez szükségük van (kommunikáció, közlekedés, szociális
kapcsolatok építése)?
- A Siketvakok Egyesületeinek Spanyolországi Szervezete (Spanish
Federation of Association of Deafblind People, FASOCIDE) célcsoportját
a nagykorú siketvak személyek alkotják. Segítő, - és tolmácsszolgálatot
biztosítunk számukra, ezzel támogatva őket mindennapi problémáik
megoldásában, pl.: orvoshoz, vagy ügyvédhez menni, banki ügyeket
intézni, stb. Szociokulturális rendezvényeket is szervezünk, hogy
ösztönözzük őket a szociális kapcsolatok építésében, és a kultúrát, a
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sportot is elérhetővé tesszük számukra. Szakképzett tolmácsaink
képesek alkalmazkodni az egyes személyek kommunikációs
sajátosságaihoz, és szükség esetén kísérést is vállalnak. A Siketvak
Személyek Gondozó Szolgálata (spanyol rövidítése: SAPSc) az ország
autonóm régióiból delegált FASOCIDE-tagokból áll. Ha egy autonom
régiónak nincs siketvakokat tömörítő szervezete, a FASOCIDE ellátja az
ott élőket szolgáltatásokkal, felvállalja érdekképviseletüket. Az általam
említett szervezetek, szolgáltatások mindegyike arra hivatott, hogy
segítse a tagság mindennapi életvitelét, enyhítse kommunikációs, vagy
az információk hiányából fakadó elszigeteltségüket.
- Hogyan tudnak segíteni a siketvak gyerekeknek, hogy számukra is
elérhető legyen az oktatás, a külvilággal való kommunikáció lehetősége?
- A FASOCIDE kizárólag nagykorú személyeket tömörít, közvetlen
módon nem foglalkozik a gyerekek problémáival. Ugyanakkor szoros
munkakapcsolatot ápolunk más olyan szervezetekkel, melyek különös
figyelmet szentelnek ennek a célcsoportnak is. Az egyik az Alapítvány a
Siketvak Személyek Segítéséért (ONCE Foundation for the Attention of
People with Deafblindness, FOAPS), a másik pedig a Spanyol Siketvak
Családok Egyesülete (Spanish Association of Deafblind Families,
APASCIDE). Az APASCIDE kortól függetlenül foglalkozik a siketvakok
problémáival, mindazokéval, akik valamilyen oknál fogva nem képesek
az önálló életvitelre. A FOAPS célcsoportjába szintén beletartoznak mind
a felnőttek, mind a 18 év alatti gyermekek. Hozzájuk lehet oktatási
ügyekben is fordulni. Speciális tréningeket is tartanak, melyeknek célja a
résztvevők mind teljesebb függetlenségének elősegítése. Ezek a
szervezetek, szolgáltatások, köz, - és magánjellegű adományoknak
köszönhetően tudnak működni, ám az anyagi forrásaink soha nem
elégségesek ahhoz, hogy minden felmerülő igényt ki tudjunk elégíteni.
- Milyen segédeszközeik, szolgáltatásaik vannak, melyekkel még
hatékonyabban elő tudják segíteni a siketvak személyek önálló
életvitelét?
- A legfőbb szolgáltatásunk a kísérés-tolmácsolás, mely a siketvak
személyek függetlenségét hivatott biztosítani. Ezen túlmenően más
szervezetekkel is együttműködünk annak érdekében, hogy elérhetővé
tegyük a legújabb technológiákat a tagság számára. Így van ez például a
piros-fehér bot esetében is, melynek szorgalmazzuk gyártását,
terjesztését. A "Goal" nevű applikáció fejlesztésében is részt vettünk. Ez
az alkalmazás egy okostelefon, és egy hozzá csatlakoztatott Braille
kijelző révén elérhetővé teszi a televíziós műsorok feliratait. A
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felhasználóknak lehetőségük van a betűméret, a tempó, valamint a betűk
háttérszínének változtatására is.
- Ön szerint milyen hatása lesz az új Európai Fogyatékossági
Stratégiának - és benne a siketvakokat érintő paragrafusoknak - az
Európában élő érintettek mindennapjaira?
- A siketvakság speciális fogyatékosságként való jogszabályi
meghatározása, "típusaiknak", szükségleteiknek uniós szintű elismerése
lehetővé teszi, hogy az EU egyes tagállamai is ratifikálják mindezeket.
Ez hiánypótló lenne, hiszen idáig ezzel a fajta fogyatékossággal
kiemelten nem foglalkoztak. Ha ez megtörténik, lépéseket lehet tenni
annak irányába, hogy azonosítsuk az Európában élő siketvakok száz
százalékát. Ezt követően pedig fel lehet mérni a szükségleteket,
tervezeteket lehet készíteni és méréseket végezni annak érdekében,
hogy a siketvak személyek más állampolgárokhoz mérten is egyenlő
esélyekkel élhessék életüket.
A piros-fehér bot azért fontos a számunkra, mert felhívja jelenlétünkre a
környezet figyelmét. Így az emberek megtanulják, hogyan ismernek fel
egy siketvak személyt és azt is, hogy miként viselkedjenek vele
szemben. Spanyolországban 2016-ban volt ennek az eszköznek a
hivatalos bemutatása. Ebben az évben kitartóan munkálkodtunk azon,
hogy felhívjuk rá a figyelmet. Mindazonáltal tisztában vagyunk vele, hogy
még most, 2020-ban is elmondható, hogy a társadalom tagjainak nagy
többsége nem tud a piros-fehér botról - ennek érdekében még
küzdenünk kell.
Az interjút készítette, angol nyelvről fordította: Taskovics Adél

Kerekasztal-beszélgetés a siketvak személyek
nyelvhasználatáért
2020. február 21-én, az anyanyelv nemzetközi napja alkalmából a
Siketvakok Szlovéniai Egyesülete kerekasztal-beszélgetést szervezett,
melynek címe "A siketvak személyek anyanyelve" volt.
Az esemény egyik fő célja az volt, hogy megteremtse a kommunikáció
lehetőségét a nyelvészettel, a siketvaksággal, valamint a
fogyatékossággal élők jogaival foglalkozó, neves szakemberek között. A
résztvevőknek most nyílt lehetőségük először arra, hogy nyilvánosan
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felszólaljanak a siketvak személyek "taktilis", érintésen alapuló
kommunikációjáért. Kiálltak azért is, hogy a siketvak személyek minél
szélesebb körben tudják érvényesíteni a speciális "nyelvhasználatukhoz"
való jogukat.
Az anyanyelv identitásunk egyik legalapvetőbb meghatározója. A
Siketvakok Szlovéniai Egyesülete (DLAN) sok éve azon dolgozik, hogy
felhívja a nyilvánosság figyelmét a siketvak személyekre, akik nem a
szlovén nyelvre, hanem a különböző, érintésen alapuló kommunikációs
formákra alapozzák identitásukat.
A résztvevők megvitatták, hogy miként határozható meg a siketvakok
által használt nyelv, és, hogy milyen módon tudják az érintettek
születésüktől kezdve hatékonyan gyakorolni azt a mindennapi élet főbb
területein.
Dr. Marko Stabei, szlovén nyelvész, a Ljubljanai Egyetem adjunktusa
(filozófiai fakultás, szlovén nyelvi részleg) kiemelte: a környezet részéről
tapasztalható, indokolatlan félelem, a tudatlanság, az érintettek
társadalom perifériájára való kiszorulása mind-mind olyan problémák,
melyek könnyen elkerülhetők lennének. Felhívta a figyelmet arra a téves
vélekedésre is, hogy egy nyelvet kizárólag a nyelvtan és a szótár
megléte tesz nyelvvé. Felszólalásában így fogalmazott: "A siketvakok
nyelve egy speciális nyelv, melynek terjesztésén együtt kell dolgoznunk".
A kerekasztal-beszélgetés főbb konklúziói a következők voltak:
- A siketvak személyek esetében is beszélhetünk nyelvhasználatról. Ez a
"siketvakok nyelve".
- A nyelv alapvető ahhoz, hogy a siketvak személyek másokkal egyenlő
mértékben vonódhassanak be a társadalom életébe.
- A siketvak személyek tolmácshoz való jogát törvényi szabályozás alá
kell vonni.
- A siketvak családok támogatása is fontos, főként az oktatás terén.
Forrás: a DLAN híre, angol nyelvről fordította: Taskovics Adél
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Megjelent a Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató
Alapítvány 2020. évi pályázata
A Vakok Lakásgondjainak Megoldását Támogató Alapítvány (székhely:
1146 Budapest, Hermina u. 47.), a továbbiakban: Alapítvány, jelen
közleménnyel meghirdeti 2020. évi pályázatát a céljának megfelelő
támogatások elnyerésére Az alapító okirat szerint legfeljebb 10 pályázó
részesülhet egyösszegű, vissza nem térítendő pénzbeli támogatásban.
1. Elnyerhető támogatás
Az elnyerhető támogatás maximális összege ebben az évben 300.000.Ft. pályázónként.
2. A támogatandó célok
Az Alapítvány az alábbi konkrét célokat támogatja, feltéve, hogy azok
megvalósítása 2020-ban folyamatban van, vagy legalább elkezdődik.
a) Lakásvásárlás, lakáson fennálló tulajdonközösség megszüntetése,
lakáscsere;
b) Lakás építése, bővítése;
c) Lakás felújítása, tatarozása;
d) illetve az a)- c) pontokban felsoroltakkal összefüggésben felvett
bankhitel kiváltása, csökkentése.
3. A pályázók köre:
Pályázatot nyújthat be az, az életvitelszerűen Budapesten élő vak
nagykorú személy, aki vakok személyi járadékára, illetve fogyatékossági
támogatásra való jogosultságát, hitelt érdemlően (pl. megállapító
határozattal), igazolni tudja, és a Magyar Vakok és Gyengénlátók
Országos Szövetségének bármely fővárosi illetőségű tagegyesületének
a tagja. A pályázat szempontjából életvitelszerűen Budapesten élőnek
minősül az a tag is, aki a támogatás segítségével Budapestre
szándékozik költözni.
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Az Alapítvány Alapító Okirata szerint a 2. a) és b) pontban
meghatározott célra ugyanaz a személy csak egy alkalommal kaphat
támogatást, illetve a c) pontban meghatározott célra ugyanaz a személy
öt éven belül újabb támogatást nem kaphat. Azok a pályázók tehát, akik
az a), illetve b) pont szerinti támogatásban már részesültek, valamint
akik a c) pont szerinti támogatásban öt éven belül részesültek, és a
támogatást ténylegesen igénybe is vették, most nem pályázhatnak.
Az, akinek a vele egy háztartásban élő közeli hozzátartozója már
támogatásban részesült, a 2. c) pontban meghatározott célra csak abban
az esetben támogatható, ha minden olyan pályázó támogatást kap, aki
korábban abban még nem részesült.
A pályázat további részleteiről az Alapítvány ad tájékoztatást.
(Forrás: a VGYKE 9/2020-as hírlevele)

HÍR, ÉRDEKESSÉG
Ariadné: fehér bottal érzékelhető, elektronikus vakvezető
rendszer
Az Óbudai Egyetem mérnökcsapata olyan elektronikus, fehér bot-vezető
rendszert fejlesztett ki néhány évvel ezelőtt, mely megkönnyítheti a
látássérültek közlekedését.
A burkolaton – vagy az alatt – olyan „vezetősávot” helyeznek el, mely
rádióhullámok segítségével érzékelhető. Ezek vételére külön fehér botot
alkottak a szakemberek. Járófelülethez közeli végébe speciális
érzékelőket építettek, ezek veszik a rádiófrekvenciás jeleket. A bot
nyelében elhelyezett rendszer pedig hanggal/rezgéssel jelzi a vezetősáv
irányát. Az eszköz kialakításánál fontos szempont volt, hogy méretében,
súlyeloszlásában ne térjen el a megszokott fehérbotoktól.
Az Ariadné kísérleti rendszerei mind az Óbudai Egyetem épületében,
mind az MVGYOSZ székházában sikeresen működnek. Egy új
bevásárlóközpont fejlesztői úgy döntöttek: ezt a technológiát ők is
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felhasználják, ezzel is segítve a látássérült vásárlók tájékozódását
újonnan épülő plázájukban.
Forrás:

https://www.mvgyosz.hu/kiemelt-hirekesemenyek/folytatodik-az-ariadne-fejlesztese-feherbottalkozlekedo-latasserultek-velemenyet-varjak/
Összeállította: Szerkesztő

A HÓNAP VERSE

Jékely Zoltán: Tavasz-hívó
Ha szereted a tavaszi füvet,
finom cipellőd kerülgesse szépen;
ne taposs rá a hegyről lejövet,
őrizzen meg bennünket jóemlékben.
A kerítés tövében kis virág
- neked adom; az idén ez az első;
s az utolsót is neked nyújtom át,
ha majd az ideje annak is eljő.
Az erdőszéli fák között kopog
s tavasz-hívót rikolt a tarka-harkály;
alattunk száraz ág s levél ropog,
éhes tavaszi tűznek jó takarmány.
Ott fenn a réteken még szerteszét
a napnak ellenálló hódarabkák,
mintha vetkőző szórta volna szét
mindenféle ruhadarabját.
Hallod, hogy kántál a rigó!
A hegyekben most bújnak ki a medvék,
s a park Flórája - válla, mint a hó nyírfák között épp emelinti leplét.
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Siketvakok Országos Egyesülete
HungarianDeafblindAssociation
Székhely: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39.
Levelezési cím: 1089 Budapest, Korányi Sándor u. 30.
Telefon: 06-1/361-2007
Fax: 06-1/209-5829
E-mail: siketvak@siketvak.hu
Adószám: 18061031-1-42
Összeállította, szerkesztette: Taskovics Adél
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