
A mi kutyánk kölyke 

Új, magyarul beszélő segédeszköz a láthatáron. 

Az előző hírlevél az eszközök használatának főbb problémáit feszegette. Örömömre 

szolgált, hogy többen is hozzászóltak a kérdéshez, és nem egy közülük igencsak 

elgondolkoztató volt, amit ezúton is szeretnék megköszönni. 

Nem csak a válaszok tartalmán gondolkoztam el, hanem azon is, hogy nem tudnánk-e mi is 

valami értelmes dolgot kifejleszteni? Persze ötletünk mindig is volt, csak hát azok a piszkos 

anyagiak ne lennének. A pénz előteremtésének egyetlen reális esélyét még mindig a 

pályázatban látjuk, de eddig hiába lesegettük, nem találtunk megfelelőt. Most azonban —

valami véletlenül becsúszott hiba folytán — a pályáztok kiírói még a kisebb fejlesztésekre is 

gondoltak. Sikerült olyan pályázatot találnunk, amit termékfejlesztésre írnak ki (nem 

eszközbeszerzésre), vállalhatók a támasztott elvárások (nem kell 5 évre vállalni a mai 

bizonytalan helyzetben), és még anyagiakban is emberi léptékű (nem 100 milliótól indul). 

Nekirugaszkodtunk, és a csoda megtörtént. NYERTÜNK! 

Az egész pályázatosdi olyan volt, mint egy veszélyeztetett szülés. Sok probléma, még több 

kérdés, kevés biztos pont, és bizonytalan eredmény. De megszületett, és ez a lényeg. Már csak 

azért is mert példa értékű. Tudni illik a 15 éve folytatott segédeszköz fejlesztéseinkhez eddig 

még egy megveszekedett árva buznyákot sem kaptunk. 

És, hogy milyen az ivadék? Kicsi, veszélyeztetett, és enyhén fogyatékos. Mondanom sem 

kell, hogy mindez az elnyert támogatás mértékéből adódik. A pénzkeret szűkös, ráadásul csak 

majd csak a fejlesztés végén kapjuk meg. De a mi kutyánk, tehát gyönyörűnek látjuk. 

 Ennyit a pályázatról, térjünk a lényegre. Milyen lesz a kutyánk kölyke? Mi lesz hát az a 

konkrét eszköz, amit létre fogunk hozni? 

A vízkeresztség alatt a személyi tikár (röviden SzeTi), nevet kapta. Célja, hogy „a 

látássérültek mindennapi életét, időbeosztását, munkavégzését, tanulását segítse”. 

Amit biztosan tudni fog. 

Idő és dátum (a már meglévő órának megfelelően), stopper, időzítő 

Gyors üzenetek rögzítése (diktafon) 

Naptárbejegyzések (napi, heti, éves eseményekhez) 

Listák (bevásárláshoz, menetrendekhez stb.) 

Magnó, a hosszú hanganyagok felvételéhez, visszajátszásához (iskolai használatra, 

tárgyaláshoz) 

MP3 lejátszás (tananyagok visszajátszása, zenehallgatás) 



Számológép 

Játékok (szórakoztatásra, készségfejlesztésre) 

Számítógépes kapcsolat mini USB-n keresztül (hanganyagok le és feltöltéséhez, 

akkumulátortöltéshez) 

Természetesen mindezt hang és szöveg üzenetekkel, magyarul, az eddigi eszközeink 

színvonalának megfelelően. Jól tapintható gombokkal, zsebben hordható kivitelben. 

Amit első körben biztosan nem fog tudni (legfőképpen a pénzhiány miatt). 

Mobil telefon 

GPS 

Látható kijelző 

A mi feladatunk most az, hogy bár a pályázati szülemény csak nekünk tetszik, az általa 

létrehozott terméken már ne látszódjanak a gyerekbetegségek. A cél, hogy olyan segédeszközt 

hozzunk létre, ami életrevaló, kezelhető, társ a mindennapokban, és örömet okoz a 

használóinak. 

Remélem sikerült felcsigázni a kíváncsiságukat. Továbbra is várom véleményüket, 

Kovács Zoltán a Hangvilág kft ügyvezető igazgatója. 


