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SZERKESZTŐI KÖSZÖNTŐ 
 

Kedves Olvasók! 
 
Taskovics Adél vagyok, 2020. január 1-je óta dolgozom az 
Egyesületben, mint kulturális szervező. 2017 nyarán fejeztem be 
egyetemi tanulmányaimat kommunikáció, - és médiatudomány 
mesterszakon, mely lényegében egy újságírói képzés. Fontos számomra 
a fogyatékosságügy, esélyegyenlőség, diplomamunkáimat is ebben a 
témában írtam. Szakirodalmak gyűjtése, interjúk készítése során 
ismerkedtem meg az Egyesület tevékenységével, munkájával. 
Szeretek írni, híreket, érdekességeket keresni. Jó olvasást, kellemes 
kikapcsolódást kívánok a Hírmondó következő számaihoz! 
 

 

HÁZUNK TÁJÁRÓL – EGYESÜLETI HÍREK 
 

Új telephelyre költöztünk 
 
2020. január 1-jével Egyesületünk új telephelyen folytatja munkáját. 
Cím: 1089. Budapest, Korányi Sándor utca 30. 
Új irodaépületünkben a már ismert szolgáltatásaink körével várjuk 
tagjainkat: 
 
■ Információ és Érdekvédelem; 
 
■ Személyi Segítő és Kísérő Szolgálat; 
 
■ Jelnyelvi tolmácsszolgálat; 
 
■ Elemi rehabilitáció 
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Tagjaink is megismerhették új irodaépületünket 

 

2020. február 5-én tartottuk Egyesületünk irodaavató ünnepségét, 
melynek keretében tagjaink is bejárhatták új telephelyünket. Az esemény 
nagy létszámú érdeklődő jelenlétében zajlott, jó volt a hangulat. 

A megnyitó beszédet Kedves Éda ügyvezető mondta. Miután 
köszöntötte a megjelenteket, ismertette a nap programját. 

Ezt követően rövid beszédeket hallgathattunk meg az éppen 
harmincadik évfordulóját ünneplő Széchenyi Lions Klub és a Henkel 
Magyarország képviselőitől. E két szervezet hosszú évek óta gyűjt 
adományokat Egyesületünk számára.  

Ezekből munkatársaink csomagokat készítettek, és a nap folyamán 
kiosztották a tagok között. 

A Széchenyi Lions Klub több, mint 10 éve támogatja az Egyesületet, a 
jelnyelvi tolmácsszolgálatot, és a nyári táborozást is többször segítették. 

Tilly Zoltántól, a Henkel Magyarország képviselőjétől megtudhattuk: a 
Széchenyi Lions Klub-bal a 2000-es évek eleje óta vannak kapcsolatban. 
Egy személyes ismeretségből indult ki ez a munkakapcsolat és egyre 
szorosabbá vált. Ők harmadik éve támogatják a Siketvakok Országos 
Egyesületét. Megtudhattuk, hogy a karácsonyi adománygyűjtés a 
dolgozók aktív részvételével zajlott: ők gyűjtötték össze az adományokat, 
melyeket az egyesületi tagok átvehettek. 
Beszéde zárásaként Tilly Zoltán ígéretet tett munkahelye nevében arra, 
hogy ez a támogatás továbbra is fennmarad. Ezzel a Henkel társadalmi 
szerepvállalását is erősíteni kívánják.  

Támogatóink képviselőinek mi is készültünk egy kis meglepetéssel: 
oklevelekkel, valamint a tagok által készített, egy-egy kerámia 
ajándéktárggyal fejeztük ki köszönetünket. 

A megnyitót szendvicsebéd követte, majd két részre vált a társaság. A 
közösségi teremben zenés-táncos mulatság volt. A zenét Csák Attila 
informatika oktató kollégánk szolgáltatta. 

Akinek inkább a többiekkel társalogni volt kedve, részt vehetett a 
földszinti várakozóban megtartott beszélgetőkörön. Ennek moderátora 
Királyhidi Dorottya főtitkár volt. Itt szó esett mind a fiatalokat érintő 
problémákról – iskola elvégzése hallás,-és látássérültként, munkahely 
találás -, de azokról a nehézségekről is, melyekkel az idősebb korosztály 
szembesül – szabadidő minőségi eltöltése, kirándulás. 
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Mindeközben aki szerette volna, látó munkatársaink közreműködésével 
irodaépületünk helyiségeit is körbejárhatta. 

Jó hangulatú, emlékezetes napot töltöttünk együtt. 
 
 
 

Új munkatársak az Egyesületnél 
 
2020. január 1-től új kolléganővel bővült a SVOE Jelnyelvi 
tolmácsszolgálatának csapata. Az alábbiakban az Ő rövid 
bemutatkozása olvasható. 
 
Sztari Bernadett vagyok, 2020. január 1-je óta dolgozom az 
Egyesületnél, mint jelnyelvi tolmács.  
SINOSZ-ban végeztem a tolmácsképzőt, az Eötvös Loránd 
Tudományegyetemen pedig nyelvész végzettséget szereztem. 
Emellett a Nyelvtudományi Intézetben a jelnyelvkutatásokban is részt 
veszek.  
 
Solti Mónika is idén érkezett Egyesületünkhöz, az Információs és 
Érdekvédelmi Iroda munkatársaként.  
Az alábbiakban az ő bemutatkozása olvasható. 
 
Solti Mónika vagyok, 2020. január 20-a óta dolgozom az Egyesületnél 
irodai adminisztrátor munkakörben. Tanulmányaimat a Bocskai István 
Református Oktatási Központban végeztem. Virágkötő, berendező és 
kereskedő szakmai vizsgát tettem, itt is érettségiztem.  
 
 

 

SMART-Klub–Bevezetés az okostelefonok világába 
 

2020. január 29: Egyesületünk első Smart-klubjának napja. 
 
A másfél órás, interaktív előadást Csák Attila informatika oktató tartotta. 
A bevezető percekben a program elnevezéséről szólva elmondta: a 
„smart” – magyarra fordítva „okos” kifejezés ma már egyre elterjedtebb, 
de leginkább az okos eszközök világában jellemző. A klub összesen hat 
alkalomból áll: januártól májusig, minden hónap utolsó szerdáján 14:00-
15:30 óra között. A záró foglalkozás szeptemberben lesz majd. 
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Az első klub témáját olyan okostelefonos applikációk adták, melyek 
videotelefonos kapcsolatot teremtenek a látássérült felhasználó, és egy 
éplátású segítő között. Ezek az applikációk: a BeMyEyes és a Távszem. 
A BeMyEyes bizonyos értelemben a magyar fejlesztésű Távszem 
elődjének is tekinthető. Megálmodója Hans JørgenWiberg, egy dán 
származású bútorasztalos, akinek 25 éves kora óta folyamatosan romlik 
a látása. Olyan alkalmazást álmodott meg, mely révén erre vállalkozó 
önkéntesektől tud a látássérült segítséget kérni, így a mindennapi 
problémák megoldása nem mindig a közvetlen környezetre, 
családtagokra, barátokra hárul. 
A regisztráció során kiválaszthatjuk, hogy látássérültek vagyunk-e, vagy 
látó önkéntesek. Fontos, hogy a látássérülteknek nem kell semmilyen, az 
állapotukat igazoló dokumentumot a rendszerbe feltölteni, egy e-mail cím 
megadása után már lehet is segítséget kérni. 
Az alkalmazás ma már mintegy 12 európai országban elérhető és 60 
ezer fölé tehető azoknak a száma, akik igénybe vették ezt a 
szolgáltatást. 
4-5 évvel ezelőtt készült el a Kontakt Szolgáltatás, mely a hallássérültek 
életét hivatott megkönnyíteni. Itt a kommunikáció gördülékenyebbé tétele 
a cél, pl: tárgyalni orvossal, hivatallal, stb. A hallássérült személy indít 
egy videohívást, melyet fogad egy képzett szakember. Ő pedig felhívja a 
harmadik felet, és segít lefolytatni a kommunikációt azáltal, hogy 
tolmácsol a jelnyelvet használó látássérült és a tárgyalópartnere között. 
 
Ezt a két technológiát ötvözi a Távszem: a vonal egyik végén a 
látássérült, a másikon pedig a képzett szakember, aki segítséget nyújt. 
A www.tavszem.hu oldalon bárki regisztrálhat. Kell hozzá a tagsági 
igazolvány törzsszáma vagy másik, látássérültséget igazoló okirat. A 
Távszem tesztidőszaka 2020. január 31-ével lezárult. A pályázati előírás 
szerint azonban még 3 évig biztosan elérhető lesz. A látássérültek, akik 
pályázat keretében iPhone készüléket kaptak (közel nyolcszázan), 
kérdőíveket töltöttek ki, észrevételeket tettek. A visszajelzéseket, 
ötleteket pedig beépítik majd a programba. 
iPhone készülékek esetében AppStore-ból, Android operációs rendszerű 
telefon esetén pedig a GooglePlay áruházból lehet letölteni. 
 
A délután folyamán mind a két applikációban indítottunk hívásokat, így 
mindenki eldönthette, a későbbiekben kikhez fordulna szívesebben: a Be 
MyEyes önkénteseihez, vagy a Távszem szakképzett operátori 
csapatához. 
 

Összeállította: Szerkesztő 

http://www.tavszem.hu/
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TÁRSSZERVEZETEINK HÍREI 
 

Meghívó az EDbU éves közgyűlésére 
 
Az Európai Siketvak Unió (EDbU) idén májusban tartja éves 
közgyűlését. Az eseményt az EDbU, és a Siketvakok Horvátországi 
Egyesülete (Dodir) közösen szervezi 2020. május 19-21. között. A 
rendezvénynek fontos része lesz a Siketvak Nők Fóruma és a Siketvak 
Fiatalok Fóruma, valamint az idén először megrendezésre kerülő 
Siketvak Idősek Fóruma is. 
Az EDbU közgyűlésén, és konferencián való részvételt, illetve kísérőt és 
nyelvi vagy jelnyelvi tolmácsot az Egyesület nem tud biztosítani az 
érdeklődők részére. 
 
Helyszín: Zágráb, Hotel Panorama (TrgKresimiraCosica 9). 
 
Az utazás megszervezését, jegyek vásárlását, szállásfoglalást minden 
résztvevőnek egyénileg kell elvégeznie. 
 
Minden résztvevőnek – beleértve a siketvak személyeket, családtagokat, 
segítőket, tolmácsokat is – ki kell tölteni egy online regisztrációs ívet, 
mely az alábbi linken érhető el: 
https://docs.google.com/forms/d/1MptTVg6vXFwfpydiSMJW0K7mrYAZq
F1Y1BLRfrbpm4w/edit 
 
A részvételi díj magában foglalja az ebédet 19-én és 20-án, az érkezés 
napján az ünnepi vacsorát, és a 2 napos rendezvény ideje alatt az 
aprósüteményt és a kávét is. 
 
A konferencia elsődleges nyelvei: angol és horvát. A nemzetközi 
jelnyelvre, valamint a horvát jelnyelvre történő fordítást az EDbU tudja 
biztosítani. Szükség esetén a beszélt nyelv írásra való tolmácsolásáról is 
tudnak gondoskodni. 
 
Részvételi díj (egy főre számolva): 
Május 19 (kedd): 70 euro 
Május 20 (szerda): 70 euro 
Május 21 (csütörtök): 20 euro, mely csak a kávészünetek fogyasztási 
költségét foglalja magában. 
Mindhárom napra: 140 euro. 
 
A részvételi díjak befizetésének határideje: 2020. márc. 31. 
 

https://docs.google.com/forms/d/1MptTVg6vXFwfpydiSMJW0K7mrYAZqF1Y1BLRfrbpm4w/edit
https://docs.google.com/forms/d/1MptTVg6vXFwfpydiSMJW0K7mrYAZqF1Y1BLRfrbpm4w/edit
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2020. március 31. után megszűnnek a kedvezmények, a résztvevőknek 
a teljes napi díjakat kell befizetni. 
 
Forrás: http://www.edbu.eu/newsflash/1271/  

 
 

 

HÍR, ÉRDEKESSÉG 
 

A Braille írás világnapjáról 
 
Az ENSZ közgyűlése 2019-ben nyilvánította január 4-ét, Louis Braille 
születésnapját a Braille írás világnapjává. Ezzel az volt a céljuk, hogy 
felhívják a figyelmet a Braille írás és olvasás fontosságára. 
 
A nap megünnepléséhez idén a Vakok Világszövetsége (World Blind 
Union, röviden WBU) is csatlakozott egy sajtóközlemény kiadásával. 
Ebben felszólítja a kormányokat, hogy minden tőlük telhetőt tegyenek 
meg a Braille írás és olvasás mind szélesebb körű használatáért. 
 
A pontírást az információk hozzáférhetővé tételének egyik legfontosabb 
eszközeként jelölte meg. Épp ezért igyekszik határozottan fellépni a 
Braille oktatási anyagok elérhetővé tételéért, különösen a fejlődő 
országokban működő iskolákban. A szervezet ösztöndíjprogramot is 
hirdet ezen intézmények tanulói számára, hogy motiválja őket az 
élethosszig tartó tanulásra. Az ösztöndíj elnyerésének feltétele a Braille 
írás és olvasás ismerete. 
 
Forrás: https://www.mvgyosz.hu/hirek-hu/wbu-sajtonyilatkozat-a-braille-
iras-vilagnapja-alkalmabol-2020-01-04/) 
 
 
 

Okos kontaktlencsét fejlesztett a Mojo Vision 
 
A Mojo Vision által fejlesztett okos kontaktlencse működése során a 
kiterjesztett valóságot használja, így nyújt hasznos információkat 
viselőjének. Az eszközt szemünkbe helyezve úgy érzékelhetjük, mintha 
egy kisebb képernyő jelenne meg előttünk. Ez pedig amellett, hogy 
jelentősen megkönnyítheti a tájékozódást, a fejlesztők szerint a 
szabadidőnk eltöltésében szintén hasznos segítséget adhat: például a 
sporteredmények is követhetőek általa. Ezeken túlmenően éjjellátóként 

http://www.edbu.eu/newsflash/1271/
https://www.mvgyosz.hu/hirek-hu/wbu-sajtonyilatkozat-a-braille-iras-vilagnapja-alkalmabol-2020-01-04/
https://www.mvgyosz.hu/hirek-hu/wbu-sajtonyilatkozat-a-braille-iras-vilagnapja-alkalmabol-2020-01-04/
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is működik. Képessé teszi a szemet, hogy rossz fényviszonyok ellenére 
is tudjon fókuszálni. 
 
A prototípusok már elkészültek, de a tömeggyártásra még várnunk kell. 
A lencsét gyártó szilícium-völgyi társaság mind a hétköznapi 
fogyasztóknak, mind a vállalatoknak kínálja majd a terméket. Állításuk 
szerint két éven belül már a boltokban is megjelennek az első példányok. 
 
Az elkövetkező években egyébként több cég, köztük az Apple is olyan 
termékek kiadására készül, melyek hasonló elv alapján működnek: 
információt vetítenek a felhasználók szeme elé. 
 
Forrás: 
https://hvg.hu/tudomany/20200116_mojo_vision_okos_kontaktlencse_lat
asjavitas_kiterjesztett_valosag 
 
 
 
 

Egy siketvak orvostanhallgató erőt adó története 
 
Alexandra Adams 25 éves. Bizonyos értelemben az átlag fiatalok életét 
éli – egyetemre jár, kiválóan síel -, ám élethelyzete, elszántsága 
megkülönbözteti kortársaitól. Csak hallókészülékkel hall, az egyik 
szemére nem, és a másikra is csupán 5 százalékban lát. Ennek ellenére 
határozottan vallja: arra született, hogy másokon segítsen. Legnagyobb 
álma, hogy az egyetem elvégzése után ő lehessen Nagy-Britannia első 
siketvak orvosa. 
 
A Daily Mailnek adott interjújából kiderül: nem könnyű az az út, mely 
álmának megvalósításához vezet. Gyakran kell megküzdenie környezete 
elutasító, udvariatlan hozzáállásával. Egyik csoporttársa például ezt a 
kérdést szegezte neki első közös tanítási napjukon: „Hogy is lehetnél jó 
orvos, ha még a kilincset sem találod meg az ajtón?” 
Alexandra nem csügged az ehhez hasonló megnyilvánulások hallatán, 
sőt, erőt adnak neki ahhoz, hogy még elszántabban törekedjen célja felé.  
 
Látva elszántságát, ügyességét, tanárai, és diáktársai egy ponton túl 
elfogadóbbá váltak, gyakorlati oktatóival szemben viszont nem könnyű a 
dolga. 
 
„Az első gyakorlatomon a tanárom megtiltotta, hogy beteghez érjek, 
majd hazaküldött.” – mesélte. 
 

https://hvg.hu/tudomany/20200116_mojo_vision_okos_kontaktlencse_latasjavitas_kiterjesztett_valosag
https://hvg.hu/tudomany/20200116_mojo_vision_okos_kontaktlencse_latasjavitas_kiterjesztett_valosag
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A fiatal lány mindezek ellenére szépen halad a képzéssel. Megtanult 
sérüléseket kötözni, vért venni, katétert felhelyezni, és még sebet varrni 
is. Kifinomult tapintásának köszönhetően a vérvétel annyira jól megy 
neki, hogy az évfolyamtársai gyakran tőle kérnek segítséget, ha 
bonyolult esettel találkoznak. 
 
Gyakorlati órái során rájött: jó érzéke van az emberekhez. Hamar 
megnyílnak előtte és olyan dolgokat is megosztanak vele, amit másnak 
nem feltétlenül mondanának el. Alexandra szerint ebben nagy szerepe 
van annak is, hogy látják: bottal közlekedik. Szerinte ez segít abban, 
hogy a betegek emberként tekintsenek rá. 
 
Az interjúban így nyilatkozott: „Az orvosok nem szuperhősök, és 
véleményem szerint nem is kell annak látszaniuk.” 
 
Forrás: https://nlc.hu/eletmod/20191024/az-emberek-csak-addig-hiszik-
hogy-egy-siket-es-vak-no-nem-lehet-orvos-mig-nem-talalkoznak-
velem/?fbclid=IwAR0YkMEMcBe-
DpXeDy75JPq2liwP_8_lgDCRXgGPRMoLPgFkkoSQmim5sww 
 
 

Összeállította: Szerkesztő 
 
 

 
 

Siketvakok Országos Egyesülete 
Hungarian Deafblind Association 

 
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 
 

https://nlc.hu/eletmod/20191024/az-emberek-csak-addig-hiszik-hogy-egy-siket-es-vak-no-nem-lehet-orvos-mig-nem-talalkoznak-velem/?fbclid=IwAR0YkMEMcBe-DpXeDy75JPq2liwP_8_lgDCRXgGPRMoLPgFkkoSQmim5sww
https://nlc.hu/eletmod/20191024/az-emberek-csak-addig-hiszik-hogy-egy-siket-es-vak-no-nem-lehet-orvos-mig-nem-talalkoznak-velem/?fbclid=IwAR0YkMEMcBe-DpXeDy75JPq2liwP_8_lgDCRXgGPRMoLPgFkkoSQmim5sww
https://nlc.hu/eletmod/20191024/az-emberek-csak-addig-hiszik-hogy-egy-siket-es-vak-no-nem-lehet-orvos-mig-nem-talalkoznak-velem/?fbclid=IwAR0YkMEMcBe-DpXeDy75JPq2liwP_8_lgDCRXgGPRMoLPgFkkoSQmim5sww
https://nlc.hu/eletmod/20191024/az-emberek-csak-addig-hiszik-hogy-egy-siket-es-vak-no-nem-lehet-orvos-mig-nem-talalkoznak-velem/?fbclid=IwAR0YkMEMcBe-DpXeDy75JPq2liwP_8_lgDCRXgGPRMoLPgFkkoSQmim5sww

