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A kovásznai 11. osztályos 
Ravasz András a látássérül-
tek számára tervezett olyan 
készüléket, amely lehetővé 
teszi, hogy könyveket ol-
vashassanak. Találmányát, 
amelyet már díjazott a Magyar 
Tudományos Akadémia, a 
sepsiszentgyörgyi Magyar Kul-
turális Intézet által szervezett 
tegnapi eseményen ismertette. 
A fi atal kutató a Krónikának 
mesélt a tudományos felfe-
dezések versenyén kapott 
elismeréséről és a kivitelezési 
folyamat nehézségeiről.

 » DEÁK SZIDÓNIA

R endkívüli találmánnyal ruk-
kolt elő Ravasz András kovász-
nai gimnazista (portrénkon), 

aki a pandémia alatt úgy próbálta 
hasznossá tenni magát, hogy a vak 
és gyengén látó embertársai számá-
ra tervezett szerkezetet, amellyel 
azok bármilyen könyvet el tudnak 
olvasni. Találmányának gyakorlati 
vonatkozásait tegnap ismertette a 
sepsiszentgyörgyi Bod Péter Me-
gyei Könyvtárban. A Magyar Kultu-
rális Intézet szervezte eseményen 
látássérültek is megtudhatták, 
miként működik a Braille Comfort 
Pack elnevezésű eszköz a hétköz-
napokban. Ennek kapcsán kér-
dezte a Krónika a fi atal feltalálót, 
a kovásznai Kőrösi Csoma Sándor 
Gimnázium 11. osztályos diákját, 
aki találmányáról, a tervezési fo-
lyamat nehézségeiről, a tudomá-
nyos felfedezések versenyén kapott 
díjáról is beszélt.

Tehetségútlevél 
a fi atal feltalálónak
Ravasz András megkeresésünkre 
kifejtette, felfedezésével elnyerte 
nemrég a budapesti 30. országos 
ifj úsági tudományos és innovációs 
tehetségkutató verseny második dí-
ját, valamint a legjobb határon túli 
pályázatért járó ösztöndíjat, amit 
a Magyar Tudományos Akadémia 
szervezte ünnepségen vett át. A ran-
gos elismerésen kívül úgynevezett 
tehetségútlevelet kapott, és felvették 
a Magyar Fiatal Tudósok Társaságá-
ba. A fi atal feltaláló elmondta, ta-
lálmánya alternatívája próbál lenni 
a látássérültek által eddig használt 
Braille-terminálnak, amelyet hagyo-
mányosan számítógéphez csatla-

koztatnak, és felolvassa a képer-
nyőn látható szöveget, illetve írásra 
is használható. Ezzel szemben az 
általa továbbgondolt Braille Com-
fort Pack átalakítja a hagyományos 
könyveket Braille-formátumúra, 
illetve van egy olyan opciója is, 
amely felolvassa ezek tartalmát. A 
találmány fontos olyan szempont-
ból is, hogy hasznosítható az on-
line oktatásban – részletezte a fi atal 
feltaláló. „Szemem előtt az lebeg, 
hogy milyen csodálatos lenne, ha 
találmányom minden könyvtárban 
elérhető lenne a vakok számára, 
így lehetőséget teremtenénk, hogy 
bármilyen könyvet elolvassanak, 
éppúgy, mint a látók” – indokolta 
motivációját a Ravasz András. Arra 
a kérdésünkre, hogy honnan jött 
az ötlet a találmányához, elmond-
ta, véletlenszerűen talált rá a pá-
lyázati felhívásra, és körülbelül 
három nap alatt döntötte el, hogy 
a vakok és gyengén látók számára 
hasznosítható kutatással szeretne 
foglalkozni. Ezenkívül volt az ötlet-
tárában rovásírás-felolvasó és kü-
lönféle szerkezetek tervezése is, de 
ezeket egy időre félretette. A fi atal 
kutató arról is beszélt, hogy ötlete 
kivitelezése számos nehézségbe üt-
között, ugyanis hiányoztak a szer-
kezet magalkotásához szükséges 

szerszámok, automatizálni kellett 
a tekercselőgépet, és szinte minden 
eszközt saját kezűleg kellett megal-
kotnia. Szerkezetét a jövőben töké-
letesíteni szeretné. Hozzátette, sok 
még a kísérleteznivaló, ugyanis út-
törő a találmánya, nincs tudomása 
arról, hogy külföldön vagy bárhol 
a világon használnának az övéhez 
hasonló eszközt. A fejlesztés kulcs-
fontosságú szakasza a folyamatos 
tesztelés, ugyanis a felhasználók 
visszajelzései, tapasztalatai alap-
ján tudja csak tökéletesíteni talál-
mányát.

Szavazni lehet a találmányra 
A sepsiszentgyörgyi Bod Péter 
Megyei Könyvtárban mutatták be 
tegnap a találmányt. A Magyar Kul-
turális Intézet szervezte esemény 
célja, hogy megismertesse az erdé-
lyi közönséggel a háromszéki fi atal 
rendkívüli teljesítményét, ösztö-
nözze az ifj ú nemzedéket. Mint 
közleményükben fogalmaztak, Ra-
vasz András innovatív találmánya 
szorosan illeszkedik abba a kreatív 
kiállításcsoportba, amelyet a Ma-
gyar Kulturális Intézet az idén in-
dított útjára, és a jövőben szeretné 
bemutatni a régióban is. A tegnapi 
eseményen a gyengén látók részé-
ről egy 73 éves férfi  üdvözölte a 
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Kovásznai ifj ú feltalálót díjazott az Akadémia

Segítség a gyengén látóknak. A találmány átalakítja a hagyományos könyvet Braille-formátumúra
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találmányt, mint mondta, hiány-
pótló kezdeményezés a fi atal ku-
tató ötlete, amely nagymértékben 
segítheti a látássérültek minden-
napjait. Mint elhangzott, a cél-
személyek igényeinek felmérését 
segítheti, ha a kivitelezésbe be-
vonnának vak informatikusokat 
is. Az eseményen heten vettek 
részt a vakok és gyengén látók 
sepsiszentgyörgyi szövetségétől, 
valamint telefonon bekapcsoló-
dott a munkaügyi és szociális vé-
delmi minisztérium államtitkára, 
Makkai Péter református lelkész. 
Mint mondta, András zsenge kora 
ellenére csodálatos munkát vé-
gez, önzetlen, szívből jövő dolgot 
tesz. A bemutatón kitértek arra is, 
ha a prototípus elkészül, a készü-
lék gyártására összpontosítaná-
nak,  befektetőket keresnének, 
hogy mielőbb használhassák a 
szerkezetet a régióban a könyv-
tárak, iskolák. A fi atal feltaláló 
ötlete egy online versenyben is 
részt vesz, amely célja a magyar 
kortárs innováció külföldi nép-
szerűsítése. A Facebook közössé-
gi oldalon az Innogen platformon 
több forradalmian új találmány 
között Ravasz András projekt-
jére is lehet szavazni – hívta fel 
a figyelmet a sepsiszentgyörgyi 
kulturális intézet. Az eseményen 
Magyarósi Imola helyi tanácsos, 
tanár  elmondta, az Erdélyi Lá-
tássérült Egyesületet  nagy ösz-
szeggel támogatja a helyi tanács 
RMDSZ frakciója a magyar vak-
iskola létrehozásában, hiszen 
az első világháború előtt a lá-
tássérültek számára nyílt iskola 
magyar nyelven indult. Magya-
rósi Imola tanárként is fontosnak 
tartja az esélyegyenlőség szorgal-
mazását, a fi atal generációk érzé-
kenyítését a hátrányos helyzetű-
ekkel szemben.

 » Ravasz And-
rás azt mond-
ta, sok még a 
kísérleteznivaló, 
ugyanis úttörő 
a találmánya, 
nincs tudomá-
sa arról, hogy 
külföldön vagy 
bárhol a világon 
használnának az 
övéhez hasonló 
eszközt.

 » D. SZ.

A frikából, Amerikából és Euró-
pa több országából is érkeznek 

előadók a Jazz in the Park fesztiválra, 
amelyet szeptember 2–5. között szer-
veznek Kolozsváron. A 2019-ben Eu-
rópa legjobb kis fesztiváljának meg-

választott rendezvénysorozat idén a 
kincses város több helyszínen várja a 
jazz-zene szerelmeseit. A rendezvény-
sorozat fontosabb fellépőit tegnap je-
lentették be a szervezők. Kolozsváron 
koncertezik a folk-, blues-, jazz- és 
popelemeket hagyományos afrikai 
zenével ötvöző Fatoumata Diawara 

a nyugat-afrikai Maliból, valamint 
a jazz- és hiphopénekes José Ame-
rikából, aki feleségével, a zeneszer-
ző-énekes Taalival lép fel. Ezenkívül 
a programot színesíti többek közt a 
Sting gitárosaként ismert Dominic 
Miller fellépése, a német–lengyel 
Hania Rani zongorajátéka, valamint 

a cigányzenét játszó romániai Fan-
fare Ciocârlia szereplése is. Az idei 
fesztivált a járványügyi szabályozá-
soknak megfelelően szervezik, a ren-
dezvényen való részvétel oltási iga-
zolványhoz vagy negatív PCR-teszt 
eredményéhez kötött. Belépőjegyek 
a fesztivál honlapján kaphatók.

Több kontinens zenéje szól a kolozsvári Jazz in the Park fesztiválon
 » A 2019-ben 

Európa legjobb 
kis fesztiváljának 
megválasztott 
rendezvény több 
helyszínen várja a 
jazz-zene szerel-
meseit. 




