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HÍREK, INFORMÁCIÓK 

Finnországban tartotta közgyűlését és konferenciáját az 

EDbU 

 
Az Európai Siketvak Unió (EDbU) 2017. június 5-6-án Tampere 

városában tartott közgyűlést, amelyen fontos döntéseket hozott az EDbU 

jövője érdekében, illetve új vezetőséget is választottak a nemzeti 

siketvak szervezetek küldöttei. 

Az egyik legfontosabb feladata a közgyűlésnek az új alapszabály 

elfogadása volt. Sanja Tarczay, az EDbU elnöke azzal indokolta az 

alapszabály teljes körű módosítását, hogy az EDbU pénzügyi alapjainak 

megteremtése, illetve ezen keresztül hatékony működésének biztosítása 

érdekében az EDbU-t Belgiumban kell regisztrálni, ahogy általában más 

európai ernyőszervezetek, mint a Siketek Európai Uniója (EUD), a 

Jelnyelvi Tolmácsok Európai szövetsége (efsli) és az Európai 

Fogyatékosügyi Fórum (EDF) is az Európai Unió fővárosában, 

Brüsszelben kerültek bejegyzésre. Az EDbU eddig Csehországban volt 

bejegyezve, ahol viszont nem lehetett közvetlen uniós támogatásokhoz 

jutni. Ezért tartotta fontosnak az EDbU vezetősége, hogy az alapszabály 

a belga jogszabályoknak megfelelően kerüljön módosításra. Ennek 

szembetűnő változása, hogy a közgyűlést évente meg kell tartani az 

eddigi 4 évenkénti ülésezés helyett, valamint a vezetőségi tagok 

számának drasztikus, 9-ről 5 főre történő csökkentése, illetve a főtitkári 

és kincstárnoki pozíciók megszűntetése. Az elfogadott új alapszabály 

szerint a vezetőség az elnök, alelnök és további 3 tag személyéből áll 

össze. 

Az új alapszabály egyhangú elfogadása után következett az új, immár 5 

tagú vezetőség tagjainak megválasztása. Az elnöki és alelnöki posztra 

egy-egy jelölt volt, így a közgyűlés nyílt szavazással, egyhangúlag 

újraválasztotta a horvát siketvak egyesület elnökét, Sanja Tarczayt az 

EDbU elnökének, és a spanyol szervezet elnökét, Francisco Javier 

Trigueros Molinát alelnöknek. A 3 további tag helyére összesen 6 jelölt 

volt, ezért izgalmas, titkos szavazással végül Peter Vanhoutte-t 

Belgiumból, Riku Virtanent Finnországból és Egyesületünk elnökét, 
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Gangl Tamást választották meg. Gangl Tamás 2008 óta tagja az EDbU 

vezetőségének. 

A közgyűlés egyéb döntések mellett elfogadta az előző vezetőségnek 

azt a javaslatát, hogy az EDbU megalakulásának napja legyen a 

Siketvakok Európai Napja, amelynek alkalmából a nemzeti szervezetek 

felhívhatják az európai társadalom figyelmét a siketvakok helyzetére, 

problémáira és jogaira. Az Európai Siketvak Unió 2003. október 22-én 

alakult Dániában, ezért október 22-ét mostantól fogva a Siketvakok 

Európai Napjának tekintjük. 

A közgyűlést követően került sor az EDbU 2. konferenciájára június 7-9. 

között, „Utunk az Egyenlőség felé” címmel. A program megnyitója során 

videóüzenetben köszöntötte a résztvevőket a két siket Európai 

Parlamenti képviselő, Helga Stevens Belgiumból és Kósa Ádám 

Magyarországról. A finnországi Szociális és Egészségügyi Minisztérium 

képviselője köszöntő beszédében bemutatta a Finnországban 

bevezetésre kerülő új támogatási rendszert a fogyatékkal élők számára, 

így a siketvak emberek részére, amely az eddiginél jobban figyelembe 

veszi az egyén valós igényeit és szükségleteit, amelynek fedezésére 

egyéni éves költségvetést biztosítanak a segédeszközök és 

szolgáltatások megvásárlásához. Ez az előadásnak is felérő beszéd 

azért is volt fontos számunkra, mert Egyesületünk is hasonló megoldást 

szeretne elérni Magyarországon, és erre a célra jó alapot szolgáltathat a 

finnországi rendszer példája. 

A konferencián többek között Dimitar Parapanov, a bolgár siketvak 

egyesület elnöke tartott előadást a jelnyelvi tolmácsszolgáltatás 

rendszerének kiépítéséről Bulgáriában, amelynek szakmai munkájában 

egy Európai Uniós pályázat keretében Egyesületünk szakemberei is 

részt vettek. Gangl Tamás pedig a Siketvak Önazonosság (Deafblind 

Identity) fontosságáról beszélt. 

A konferencia keretében két fórumot is szerveztek. A Siketvak Nők 

Fórumán arról beszélhettek a résztvevő siketvak nők, hogy ők hogyan 

élik meg siketvakságukat, illetve milyen előítéletekkel és kirekesztéssel 

szembesültek életük során, amelyek nemcsak a siketvakságból, hanem 

a női mivoltukból is egyaránt adódott. Sajnos általános tapasztalat, hogy 
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szinte valamennyi európai országban eltérő mértékben, de még mindig 

hátrányos megkülönböztetésben részesülnek a fogyatékos nők a 

hasonló helyzetű férfitársaikhoz képest is, mind gazdasági, mind 

társadalmi téren. A Siketvak Fiatalok Fórumát első alkalommal tartották 

meg, ezért számos siketvak fiatal és velük szolidáris hallássérült 

résztvevő vett részt ezen a programon. A Fórumon elsősorban a fiatalok 

részére szervezett táborok fontosságát és hasznosságát emelték ki, 

amely révén a siketvak fiatalok jobban elfogadják fogyatékosságukat, és 

tapasztalatokat cserélhetnek. 

A konferencia zárónapján a résztvevők mondhatták el véleményüket az 
egész eseményről. Egyöntetűen érdekesnek és hasznosnak tartották az 
előadásokat. A rendezvény sikere a házigazda, a Finn Siketvakok 
Egyesületének és az Európai Siketvak Unió közös munkájának 
eredménye volt. 

 
 

A siketvakság világnapja alkalmából emlékezzünk Helen 
Kellerre 

 
Június 27-e Helen Keller születésének napja, ami egyben a Siketvakok 
Nemzetközi Napja is. E jeles alkalomból rövid részletet közlünk Helen 
Keller önéletrajzából.  
 
 
Részlet az életrajzából 
 

1946 és 1957 között 35 országot látogatott meg öt kontinensen. 
Találkozott a világ vezetőivel, mint Winston Churchill, Dzsaváharlál 
Nehru, és Golda Meir. 
 

1948-ban japánban járt. A látogatása hatalmas siker volt; millió japán 
ment el, hogy lássa őt, és a megjelenése jelentős figyelmet kapott japán 
vak és fogyatékkal élő lakossága körében. 
  
 
Bárhová is utazott, több millió vak embert látogatott meg, és sok 
erőfeszítést tett annak érdekében, hogy az USA-n kívüli siketvakok 
életére felhívja a figyelmet. 
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Helen 8 éves kora óta híres volt és folyamatosam gondoskodott arról, 
hogy az élet minden területén ismert embereket állítson maga mellé.  
Ezek közé tartozott Eleanor Roosevelt, Will Rogers, Albert Einstein, 
Emma Goldman, Eugene Debs, Charlie Chaplin, John F. Kennedy, 
Andrew Carnegie, Henry Ford, Franklin D. Roosevelt, Dwight D. 
Eisenhower, Katharine Cornell, és Jo Davidson. 
Sok díjat nyert. Tiszteletbeli doktori diplomát kapott a Harvard 
Egyetemtől az Egyesült Államokban; Glasgow és Berlin Egyetemétől, 
Európában; a Delhi Egyetemtől Indiában; és a dél-afrikai Witwatersrand 
Egyetemtől. 1955-ben tiszteletbeli Oscar-díjat is kapott, mint a róla szóló 
dokumentumfilmet, segítő író. 
 

Helen Stroke-ot kapott 1960-ban, és 1961-től, csendesen élt 
Connecticut-ban, Arcan Ridge-ben, az otthonában. Élete során az alábbi 
helyeken élt, többek között Tuscumbia, Alabama, Wrentham, 
Massachusetts, és Forest Hills, New York. 
 
Az utolsó nyilvános megjelenése 1961-ben volt Washingtonban egy 
találkozón. Ezen a találkozón humanitárius díjat kapott. 
 
A washingtoni látogatás során John F. Kennedy elnök is meghívta őt a 
Fehér Házba. Kennedy elnök csak egy volt az elnökök hosszú sorában, 
akivel Helen élete során találkozott. 
 
Helen Keller 1968. június 1-jén halt meg, Arcan Ridge-ben, néhány héttel 
a 88. születésnapja előtt. A hamvait társai, Anne Sullivan, Macy, és Polly 
Thomson mellett helyezték el a St. Joseph Washington-i katedrálisban. 
 

 
A Story magazin riportja Soltész Miklóssal 

 

Siketvakoknak rendezett autóversenyen indult Soltész Rezső öccse, 
Miklós, aki egyesületünk vezetőségi tagja. 
 
"Kivédtem a depressziót, és az elkeseredést. Minden társamat biztatni 
próbálom." 
 
Az énekes 66 éves kisebbik öccse, Miklós, nem hétköznapi ember. 
Harminckét évesen veszítette el a látását, majd egy vírusfertőzés 
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következtében a hallását is. Később stroke-ot kapott, nemrég pedig a 
rákot is legyőzte. 
Bármilyen nehéz helyzetbe került, soha nem adta fel. 
 
Az egykori számítógépes programozó életkedve és kalandvágya máig 
töretlen. Két éve például Lengyelországban indult egy siketvakoknak 
szervezett autóversenyen. 
 
"Foghattam a kormányt, nyomhattam a gázt. A repülőtéren alakítottak ki 
egy pályát, azon száguldoztunk, 19-ből a 13-dik helyen végeztem az 
időmérőn" - meséli. "Oktatók ültek mellettünk, a jobb térdünk különböző 
helyen való érintésével, megszorításával irányítottak, mi pedig kezeltük a 
kormányt és a gázt. Sosem vezettem korábban, de inkább arra 
koncentráltam, hogy jól csináljam.”  
Internetes írásában így írt a nem mindennapi élményről: "Foghattam 
a kormányt, nyomhattam a gázt, fékezhettem, sőt még az egyik 
alkalommal jól meg is nyomtam a dudát. Egyből mindenki felébredt, hogy 
mi van... Az egész kaland során sokadlagos jelentőségű volt az elérhető 
helyezés, bár tisztességgel igyekeztem a maximumot nyújtani." 
Ám nem ez volt az egyetlen kaland az életében. Volt már vitorlázni, sőt 
egy MALÉV gép pilótafülkéjét is kipróbálta már. Azt mondja, bárhová 
vállalna most is egy hosszabb utazást. 
 
Útinaplóit sokan olvassák. 
 
Soltész Rezső öccse, a 80-as, 90-es évek fordulóján fokozatosan 
veszítette el látását, és a hallását is, így tudatosan készült a változásra. 
"Szerencsére előtte még volt időm elvégezni a kertészeti egyetemet és 
több munkahelyen is dolgoztam. A marxista esti egyetemen a folyóson 
oktattam a csoporttársaimat, aminek az volt az eredménye, hogy míg ők 
maximális jegyet kaptak, én alig-alig bukdácsoltam. Engem ugyanis csak 
a filozófia érdekelt. Szerettem volna tanítani, de már akkor szemüveges 
voltam, és a hallásom sem volt teljesen rendben. Így nem volt meg 
hozzá a kellő önbizalmam." 
 
Az elmúlt években, amíg egészsége engedte, sokat utazott és számos 
internetes útibeszámolót írt. Ezeket látó emberek is szívesen olvasták, 
mivel rendkívül érzékletesen, színesen adta vissza a helyek hangulatát. 
A legtávolabbi pont, ahova eljutott az Egyesült Államok, pontosabban 
Új-Mexikó volt ahol az akkor 24 éves fiával járt, de Párizsban, Disney 
Land-ben, továbbá Angliában, Szlovákiában, Skóciában, Erdélyben, 
Írországban és Bulgáriában is turistáskodott. Másik testvérének, Soltész 
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Gábornak a lánya Chilében él, őt is szívesen meglátogatná bármikor. 
"Minden utamról hangulathalmazokkal térek haza. Hol egy íz, hol hang, 
hol valamilyen tapintás dominál, és így válik az élmény számomra 
emlékezetessé" - magyarázza lelkesen. 
 
Ingyen tanít angolul 
 
Miklós optimizmusa változatlanul töretlen. A közelmúltbeli enyhe stroke-
ot, majd egy rosszindulatú elváltozást is ezeknek köszönhetően győzte 
le. Persze, neki is időbe telt, míg az elmúlt években rájött, mivel 
foglalkozhat megváltozott állapota miatt. Ebben a felesége, Eszter 
segített. Rátalált ugyanis egy számítógépes tanfolyamra, ahol férje 
elsajátította a vakokat segítő képernyőolvasó program használatát. 
Ennek felhasználásával tanítja Miklós évek óta sorstársait távoktatásban 
angolra. "A depressziót, elkeseredést szerencsére sikerült kivédenem. 
Minden társamat biztatni próbálom, jó dolgokat mutatok fel nekik. Az 
angolóráim elsősorban emberformálásról szólnak. Többnyire 
jótékonyságból csinálom, nem fogadok el ellenszolgáltatást. Az a 
legnagyobb öröm, ha egy tanítványom úgy dönt: tovább tanul. 
Alapvetően pozitív beállítottságú ember vagyok, és azt próbálom 
sugározni, hogy sosem szabad feladni" - mondja. 
 
Komoly egyesületi munkát is végez 
 
Soltész Miklós a Siketvakok Országos Egyesületének a vezetőségi tagja. 

"Rendkívül sokféle ember van itt. Egy egyesületi közgyűlésen legalább 

3-4 kommunikációs forma folyik. Ehhez a taktilis, úgynevezett Lorm 

nyelvet is megtanultam, mely a kézfej megfelelő ponton való 

nyomkodásával kommunikál. Egy alapító szakember kivételével, 

mindenki egytől-egyig valamennyire károsult, az egyesület pedig 190 

tagot számlál. A hivatalos, 2011-es népszámlálási adatok szerint 3600 

ember vallja magát siketvaknak az országban. Valójában 

látás- és halláskárosult, összesen 16500 van, ez attól függ ki 

minek tartja magát" - magyarázza. 
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A Balaton déli partján 

 

Egyik tagtársunk, aki neve elhallgatását 
kérte elvette a munkámat. 
Be kell vallanom, nagyon jó az írás, 
gratulálok, remélem, egyetértetek velem. 
 
2017. június 18-23. között ismételten 
alkalmam nyílt a Siketvakok Országos 
Egyesülete által szervezett táborban 

részt venni 18 tagtársammal együtt. Ezúttal Balatonmáriafürdőre 
mentünk. 
Első napunkon Keszthelyre a Festetics kastélyba és Helikon múzeumba 
látogattunk el. 
Itt megismerhettük a Festetics család élettereit, bútorait, sok 
pillanatképet is láthattunk életükből. Megtudhattuk, hogy nagyon művelt 
család voltak, sokféle könyvet tartottak otthonukban, egész könyvtáruk 
volt berendezve, mindenféle témára fogékonyak voltak. 
Ezután a hintómúzeumba látogattunk el, ahol többféle hintót láthattunk. 
Volt, amelynek bőr, a másiknak, fa, a harmadik fajtának pedig bársony 
ülése volt. Ez utóbbiba be is lehetett ülni, nagy élmény volt. Délután 
fagyiztunk, majd elsétáltunk a kikötőbe, ahol hattyúkat és hajókat is 
láthattunk. 
Következő napunkon Fonyódon jártunk. Itt egy hegyen volt található a 
Helytörténeti és Természetvédelmi Múzeum, amelyet megnéztünk. Az 
odafelé út egy kavicsos, dombos részen vezetett keresztül, izgalmas 
volt, kb. fél órás sétát vett igénybe az odajutás. A múzeumlátogatás 
elején megnéztünk egy kisfilmet, amely bemutatta a Balaton 
keletkezését és mai állapotát, földrajzi elhelyezkedését. Aznapi 
segítőmnek köszönhetően információkban gazdag volt a kisfilm, ugyanis 
narrációt kaptam hozzá. A tárlatvezetés kimerítő volt, minden 
földtörténeti időszakot felölelt, kőzeteket tapogathattunk meg. Délután 
fürdésre nyílt lehetőség a szállásunk közelében a strandon. A vízben 
labdáztunk, viccelődtünk és úszkáltunk is. 
A szerdai napot Mesztegnyőn a Balatonhoz közeli faluban töltöttük. Itt 
megismerhettük a település történetét, elmondták, hogy ők is küzdenek 
azzal a problémával, hogy a fiatalok elvándorolnak a faluból. Táborokat, 
hagyományőrző programokat tartanak a tájházban, megismerkedhettünk 
nagyszüleink által használt tárgyakkal, majd a tárlatvezetés végén 
paprikáskrumplival csillapíthattuk éhségünket. 
Délután az erdőben sétáltunk és kisvasutaztunk. Megtapasztalhattam, 
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milyen is az, amikor a mozdony tolja a kocsikat és segítőmnek 
köszönhetően beállhattam a vasút elejébe, hogy megtapasztaljam, 
mennyire kicsi hely van a mozdony és a kocsik között. Nagyon jó levegő 
volt, élmény volt ott utazni. Megálltunk a kisvasúttal az erdő egy pontján, 
itt koponyákat és csontokat tapogathattunk meg, majd ismételten 
vasutaztunk. 
Szállásunkra való visszaérkezés és vacsora után a minden este már 
bevett szokásomat folytattam: az estét a hintapadon töltöttem 2 
tagtársam társaságában.  
Csütörtökön kézműveskedtünk, és ismételten a strandolásé volt a nap 
egy része. A kézműveskedés során lehetett dekopázsolni dobozokat, 
gyöngyöt fűzni, valamint gombolyagot készíteni. Én a gyöngyfűzést 
választottam. Délután szuvenírek vásárlására is sort tudtunk keríteni, 
sokat nézelődtünk. 
Köszönöm a segítőknek a figyelmességet, odafigyelést és a türelmet, 
amellyel segítettek bennünket minden helyzetben egész héten. 
Remélem, még többször átélhetünk hasonlóan színvonalas és 
élményekben gazdag nyaralásokat. 
 

 
10 iPhone tipp, amit nem biztos, hogy ismersz 

 

 

 
Gyakori helyek megjelenítése 
 
Az iPhone-unk megjegyzi, hogy merre járunk, és ezt használja fel 
néhány alkalmazásban, amennyiben engedélyezzük. Sőt, pontosan 
regisztrálja azt is, mikor érkezünk meg és mikor megyünk el onnan. 
Szóval figyeljünk oda, hogy a feleségünk, barátnőnk / férjünk, pasink ne 
nagyon járjon ebben a menüben, ha van egy kis vaj a fülünk mögött. 
Ugyanakkor fordítva is használható a funkció, ha azt akarjuk bizonyítani, 
hogy mi becsületesen dolgozni voltunk. Viccet félre téve: igazából ez a 
funkció tényleg inkább szórakoztató, mint hasznos. Ugyanakkor érdemes 
visszanézni néha, hogy mit csináltunk az utóbbi hetekben. Elérés: 
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Beállítások->Adatvédelem->Helymeghatározás-
>Rendszerszolgáltatások->Gyakori helyek menüpontok alatt 
 
Emlékeztess, amikor legközelebb itt járok 
 
Az alábbi Sirivel kapcsolatos funkciót, a gyári Emlékeztetők 
alkalmazásból is elérhetjük. Képzeld el, hogy kocsival meglátsz egy 
boltot, ahova amúgy bemennél körbenézni, ha nem lennél már így is 20 
perc késésben. Ilyenkor kell szólni Sirinek és a beállított nyelven 
elmondani neki, hogy emlékeztessen, hogy be szeretnél menni a boltba, 
amikor legközelebb itt jársz. Az iPhone pedig ezentúl, ha arra jársz 
emlékeztetni fog, hogy te oda valamikor be szerettél volna menni 
körülnézni. Tehát maga az értesítés a helyinformációk alapján fog 
emlékeztetni, nem pedig időhöz kötötten. Egyébként az éppen adott 
helyszín helyett lehet mondani, hogy otthon vagy a munkában 
emlékeztessen, ha ezeknek a helyeknek a címét korábban megadtuk. 
 
Üzenetek érkezése 
 
Talán már mindenkivel előfordult, hogy elfelejtkezett egy-egy iMessage-
ről, és később jó lett volna tudni, hogy pontosan mikor írt a küldő, vagy 
éppen nem ártott volna tudnunk, hogy mikor ígértük meg, hogy 45 perc 
múlva érkezünk egy találkozóra. Szerencsére gondoltak erre az Apple-
nél, és bár nem egyértelmű, de megjeleníthetjük, hogy az egyes 
üzenetek mikor érkeztek, vagy kerültek küldésre. Egyszerűen húzzuk el 
balra az ujjunkat a kijelző jobb oldaláról, és máris megjelennek az 
időpontok az adott beszélgetésben. 
 
Mobilinternet 
 
Ez az a funkció, amit szerintem a legtöbben ismernek. Ugyanakkor ez is 
igazán hasznos lehet, ha például reklám nélkül akarunk offline játékot 
játszani, vagy ha spórolni szeretnénk a havi internetkvótánkkal. Ugyanis 
az iOS-ben egyesével tudjuk állítani, hogy mely alkalmazások 
használhatják a mobilinternetet. Sőt, azt is megnézhetjük, hogy egy 
bizonyos alkalmazás mennyi adatforgalmat bonyolított le a statisztika 
újraindítása óta. Ha pedig az alkalmazás mégis szeretne adatforgalmat 
lebonyolítani, akkor egy üzenetet kapunk, hogy kapcsoljuk vissza. 
Persze ez nem kötelező lépés, de gyakran nem tudjuk, mire használja az 
alkalmazás az internetet, szóval csak óvatosan ezzel a 
funkcióval. Elérés: Beállítások->Mobiltelefon 
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Gépelés visszavonása, vagy gépelt szöveg törlésének visszavonása 
 
Előfordult már, hogy elkezdtél visszatörölni szöveget, majd meglódult a 
törlés, ahogy az iOS egy idő után egyes karakterek helyett teljes 
szavakat töröl? A hibás gépelés vagy törlés után egyszerűen rázzuk meg 
a készülékünk és válasszuk a visszavonás lehetőségét. A folyamat 
tulajdonképpen ugyanez, ha a begépelt szöveget akarjuk visszavonni. 
Ez minden olyan alkalmazásban működik, ahol lehetőség van 
szövegbevitelre a virtuális billentyűzettel. Elérés: Beállítások->Kisegítő 
lehetőségek->Visszavonás megrázással 
 
Fényképezés fülhallgatóval 
 
Az iPhone-okhoz mellékelt Apple fülhallgatókat nem csak 
zenehallgatásra vagy telefonálásra használhatjuk. A Kamera alkalmazás 
elindítása után bármelyik hangerőszabályozó gomb lenyomásával 
azonnal fotózhatunk egyet, vagy elindíthatjuk és leállíthatjuk a 
videófelvételt. Ez a funkció sokszor jól jöhet, például ha állványról 
fotózunk az iPhone-nal, vagy ha sok fényképet szeretnénk egymás után 
elkészíteni minél kisebb kézremegés mellett. Persze egyéni 
felhasználástól függ, hogy ki milyen helyzetben találja ezt hasznosnak, 
minden esetre érdemes tudni, hogy ez is egy lehetőség, ha fényképezni 
szeretnénk telefonunkkal. 
 
Zenelejátszás időzített leállítása 
 
Szeretnénk zenére elaludni, de nem szeretnénk, hogy egész éjszaka 
szóljon a zene? Nem probléma, nagyon egyszerűen beállíthatjuk, hogy 
mondjuk egy óra múlva kapcsolja ki a telefonunk a zenelejátszást. 
Indítsunk el egy lejátszási listát, vagy albumot, majd az óra 
alkalmazásban az időzítő fülön állítsuk be, hogy mennyit számoljon 
vissza. 
 
Fájlok mozgatása iPhonera egyszerűen 
 
Sok iPhone tulajtól hallottuk már, hogy miért nincs SD kártya foglalat az 
iPhone-ban, mert azzal milyen egyszerű lenne fájlokat mozgatni a 
készülékre. Nos, van egy jó hírünk. Jegyzeteltél iPaden vagy Macen, és 
a telefonodon szeretted volna folytatni? Esetleg szükséged lett volna egy 
prezentációra, amit a Macen készítettél? Nagyon egyszerű a megoldás: 
használd az iCloud Drive-ot. Amennyiben a Maceden szerkeszted a 
szöveges dokumentumokat, Keynote, Numbers, vagy Pages fájlokat, 
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vagy akár egy videót szeretnél magaddal vinni, válaszd a mentés iCloud 
Drive-ba menüpontot, vagy csak dobd be az adott fájlt a Finder iCloud 
Drive könyvtárába. Az itt tárolt fájlokat ezután bármely eszközön 
elérheted. iPhone-on ezt a könyvtárat kirakhatod a főképernyőre is: 
Beállítások/iCloud/iCloud Drive/Megjelenítés a Főképernyőn. 
 
Csatolmányok hozzáadása e-mailhez 
 
Ez is az iCloud Drive-hoz kapcsolódó tipp. Szeretnél például egy xls-t 
továbbküldeni, de nincs nálad a Maced? Ha az iCloud Drive-ba mented a 
dokumentumaidat, ez sem probléma. Kezdj el írni egy új e-mailt, a 
szövegmezőben koppints duplán, majd koppints a Melléklet hozzáadása 
elemre a felugró menüből. Ezután a felugró iCloud Drive könyvtárból 
válaszd ki az elküldendő fájlt. 
 
Fotók törlése egyszerűen 
 
Telt már meg a telefonod, mert lusta voltál egyesével törölgetni a 
képeket vagy videókat? Van egy egyszerűbb módszer is, hogy gyorsan 
kivégezd a képeket vagy videókat. Lépj be a Fotók alkalmazásba, 
koppints a jobb felső sarokban található Kiválasztás gombra. Ezután 
helyezd az ujjad az első képre, amit törölni szeretnél, majd húzd végig a 
kijelzőn az utolsó törlendő képig. Ezzel a megoldással egyszerűen 
kijelölhetsz 20-30, vagy akár több száz fotót illetve videót is, majd a kis 
kuka ikonra koppintva törölheted is őket. Ezután ne felejtsük el a törölt 
elemek mappából is kukázni ezeket az elemeket. 
 
Bónusz tipp, keresés a beállításokban 
 
Ha nem találod a Beállításokban, amit keresel, csak húzd lefele az 
ujjaddal a menüt, és írd be a keresőbe a kívánt beállítás nevét, vagy 
valamilyen ahhoz kapcsolódó kulcsszót. 

 

Forrás: http://imagazin.hu 

 

 

http://imagazin.hu/
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Vakoknak szóló okoskesztyű nyerte 
a hazai Imagine Cupot 

A Microsoft startupversenyének hazai döntője 

alapján a Gloveye okoskesztyű 

fejlesztőcsapata jogosult arra, hogy 

megmérettesse magát július végén Seattle-

ben, a diákoknak szóló Imagine Cup nemzetközi döntőjén.  

 

Idén is megszervezi a Microsoft a diákstartup-vetélkedőjét, melynek 

hazai döntőjét a cég meg is tartotta, és ez a Gloveye, a vakoknak szóló 

okoskesztyűt fejlesztő csapat győzelmével zárult. A forduló nyertesei 

Seattle-be utazhatnak, hogy összemérjék ötletüket a többi ország 

nyerteseivel. Az előző években is jól szerepeltek a magyar diákok a 

versenyen, 2014-ben a virtuális kisállatot sporttal nevelhető Tep 

fejlesztői a második helyezést hozták el a versenyről, következő évben a 

Mistory a közönségdíjat nyerte el, tavaly pedig az orvosdiagnosztikát 

oktató InSimu app bronzot ért a versenyen. Utóbbit azért is érdemes 

kiemelni, mivel a Debreceni Egyetemen azóta már élesben is használják 

a programot a hallgatók oktatására.  

 

Februárban jelentkezhettek a csapatok a megmérettetésre, majd akik a 

programba bekerültek, három hónapos angol nyelvű felkészítő 

programba kerültek be, ahol üzleti, technológiai és prezentációs 

készségeket kellett elsajátítaniuk. Minden csapat maximum három fővel 

vehetett részt a felkészítésen, és közülük is csak a 16 éven felüli diákok, 

azaz közép- vagy felsőoktatásban tanulók. Végül a hazai döntőn hat 

csapat mutatta be startupötletét szigorúan tíz perces keretben angol 

nyelven, majd a szakmai zsűri kemény kérdéseire kellett a 

versenyzőknek választ adniuk.  

Az első helyezett Gloveye azt a társadalmi problémát vetette fel, hogy a 

vakoknak is sokszor szüksége van a szövegek elolvasására, mivel az 

iskolai és munkahelyi anyagok többsége szöveges, de akár az 

ételrendelés is elsősorban szövegalapú - a szolgáltatás pedig 

elsősorban a vakoknak az olvasás élményét szeretné megadni. A csapat 

által megtervezett speciális kesztyű egy olyan szerkezetet tartalmaz, 

amely a Braille-írás tüskéivel közvetíti az aktuális karaktert a vakok 
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ujjbegyébe. Ehhez a szerkezethez egy fejre erősíthető kamerás sisak 

tartozik, amely a kesztyűre szerelt ikont követi, így ismeri fel, hogy éppen 

milyen karakternél tart az olvasó.  

Egy kesztyű 94 ezer forintba kerülne egy éves előfizetéssel az 

alkalmazásra a tervek szerint, ezt követően havi ezer forintba kerülne a 

szolgáltatás. Egyelőre az eszköz prototípusa készült el, de ez működik 

és a csapat vakokkal is tesztelte. A versenytársak közé tartozik például a 

Microsoft seeing AI, a Be My Eyes vagy a Dot Watch - ahogy a csapat 

hozzátette, az eddigi legtöbb megoldás csak koncepció maradt vagy már 

befejezték a projektet. A Gloveye valószínűleg azért is nyerhette el a 

zsűri bizalmát, mivel a kérdésekre adott válaszaikból egyértelműen 

kiderült, hogy jól ismerik ezt a szűk szegmenst, és ha sikerülne elindítani 

a gyártást, az valóban hiánypótló lehetne. Mint kiderült, nem feltétlenül 

van szükség kesztyűre, a szerkezet akár egy gyűszűbe is beépíthető 

lenne.  
 

Forrás: https://www.hwsw.hu/hirek/57313/microsoft-imagine-cup-

startupverseny-hazai-donto-gloveye-eduit-eataware.html 

 

Megnézhető: 

http://rtl.hu/rtlklub/reggeli/vilagsiker-lesz-az-uj-magyar-talalmany 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hwsw.hu/hirek/57313/microsoft-imagine-cup-startupverseny-hazai-donto-gloveye-eduit-eataware.html
https://www.hwsw.hu/hirek/57313/microsoft-imagine-cup-startupverseny-hazai-donto-gloveye-eduit-eataware.html
http://rtl.hu/rtlklub/reggeli/vilagsiker-lesz-az-uj-magyar-talalmany
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FONTOS INFORMÁCIÓK 
 

Hazánkban ez év november elsejétől minden 
gyógyszertárban kötelező lesz az e recept 

alkalmazása 
 
Melyekből az is kiderül majd az orvosok számára, hogy a beteg kiváltotta 
e a neki felírt gyógyszert, esetleg más orvosokkal is íratott e fel magának 
ugyanabból az orvosságból. 
Novembertől csak abban az estben fog papír alapú receptet kiállítani az 
orvos, ha az e változatot rajta kívülálló okok ellehetetlenítik. Példának 
okért, ha házhoz megy betegéhez.  
 
Kellő fontossággal bírhat az a lehetőség is az e recept esetében, hogy 
az esetleges gyógyszer beszerzésének idejére, de maximum két 
munkanapra, szükség esetén úgynevezett “foglalt” státuszt kaphat, ami 
annyit jelent, hogy ezalatt az idő alatt más gyógyszertárban ez a recept 
nem lesz kiváltható. A beteg kérésére viszont megszüntethető a foglalt 
státusz 
 
Azon betegek hozzátartozói, akik ágyhoz vannak kötve, egy igazolás 
beszerzése után juthatnak hozzá a szükséges gyógyszerekhez ebben az 
új rendszerben. Ha a papír alapú igazolás bizonyos okokból nem áll 
rendelkezésre, a beteg akkor is meg fogja kapni orvosságát, mert a 
rendszerben minden fontos adat elérhető, pl. mit és mikor írtak fel neki? 
Ebben az estben azonban mindenképpen hitelt érdemlően igazolnia kell 
magát, személyi igazolványával és taj számával. Ezzel is kiszűrve annak 
lehetőségét, hogy arra illetéktelen jusson hozzá a már felírt 
gyógyszerhez. 
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