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Szerkesztői köszöntő 
 

Kedves Olvasóink! 
 
 Bizony jónéhány hónap eltelt 
egyesületi újságunk legutóbbi megjelenése 
óta. A nyári hónapok rengeteg színes 
eseményt, programot tartogattak 
szerkesztői csapatunk számára, amelyeken, 
természetesen minden esetben igyekeztünk 
jelen lenni, részt venni annak érdekében, 
hogy minden fontos történésről 
tájékoztathassuk Önöket. Következzen 
tehát egy kis ízelítő a SzemFüles nyári 
számának tartalmából: 
 „Házunk táján” történt, egyesületi 
híreink élén tájékoztatást olvashatnak a 

siketvak tolmácsszolgáltatás terén 
bekövetkezett változásokról, majd ezt 
követően röviden beszámolunk arról a 
jótékonysági adománygyűjtésről, amelyet a 
Lions Klubok Magyarországi Szövetsége 
rendezett Egyesületünk javára. Kis 
kikapcsolódásként felidézzük a már 
hagyományosnak számító, egész napos 
tavaszi kirándulás emlékeit, melynek 
keretében „ellátogatunk” a szentendrei 
Skanzenbe. Hírt adunk továbbá a 
Siketvakok Nemzetközi Napjához 
kapcsolódóan megrendezett programokról 
és a június végén megtartott közgyűlésen 
elhangzottakról is tájékozódhatnak egy 
rövid összefoglaló segítségével. De, mint 
azt már megszokhatták, nem csupán 
komoly témákban számítunk az Önök 
kitüntető figyelmére: 
Interjú rovatunkban ezúttal a Katona József 
Színház művészével, Mészáros Bélával 
készített beszélgetést olvashatnak, a baba-
mama „sarokban” pedig Beretvás Szilvia 
gyermekpszichológus igyekszik útmutatást 
adni az ideális szülő-gyermek kapcsolat 
kialakításához. 
A jogi percekben információt nyújtunk a 
fogyatékos emberek és a munkavállalás 
kapcsolatának témakörét illetően, a teljes 
kikapcsolódást pedig a nyári számban is a 
nagyvilág kishíreivel, Helen Keller 
életrajzi könyvének soron következő 
fejezeteivel, valamint némi humorral és 
fej-törővel igyekszünk biztosítani.       
      Munkatársaimmal együtt bízom abban, 
hogy a SzemFüles idei második kiadásában 
is minden kedves olvasónk meg fogja 
találni azokat a rovatokat, írásokat, 
amelyek a leginkább kedvére valók 
lesznek. 
Valamennyiüknek hasznos időtöltést, 
vidám perceket kívánok az egyesületi újság 
15. számának böngészéséhez! 
 
 
 

Petner Katalin 
Felelős szerkesztő   
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Házunk tája – Egyesületi hírek 

 
 

Tájékoztató a siketvak 
tolmácsszolgáltatás változásairól 
 

A 2012-es évben több változás is 
történ a SVOE tolmácsszolgálatnál. Nagy 
Adrienne és Balogh Ibolya jelnyelvi 
tolmácsok március végén elmentek a 
szolgálattól, helyükre Ambrus Adrienn és 
Vidákovich Viktória érkezett. Ez a 
változás nem akasztotta meg a munkát, 
mivel Adrienn hosszú évek óta jelnyelvi 
tolmácsként dolgozik, Viktória pedig 
régóta foglalkozik siketvaksággal élő 
emberekkel. 

Minden tolmácsszolgálat az FSZK 
(Fogyatékos Személyek 
Esélyegyenlőségéért Közalapítvány) által 
kiírt pályázatokból tartja fenn magát. 2012 
tavaszán a SVOE tolmácsszolgálat is 
beadta pályázatát a 2012-2015-ig tartó 
időszak finanszírozására. A pályázati 
eredmények június elsején kerültek 
kihirdetésre. Sajnos a SVOE 
tolmácsszolgálat nem szerepelt a 
nyertesek között, ezért át kellet gondolni, 
hogy hogyan folytathatjuk tovább a 
munkánkat úgy, hogy a siketvaksággal élő 
emberek továbbra is akadálytalanul 
elérhessék az őket megillető 
szolgáltatásokat. 
A siketvak tolmácsolás jogát országosan a 
Korner Jeltolmács központ nyerte el, ezen 
kívül 5 megyei tolmácsszolgálat (Zala, 
Veszprém, Békés, Fejér, Hajdú-Bihar) 
kapott jogosultságot a siketvak személyek 
ellátására. 
Mindenképpen megoldást kellett 
találnunk, mivel azok az emberek, akik 
ténylegesen képesek a siketvak 
tolmácsolást ellátni elestek a 
finanszírozástól és kikerültek a 
rendszerből. A siketvak személyeknek 
pedig a mindennapi életben való 
boldogulása került veszélybe. Ráadásul 
többen valamilyen kommunikációs 
technika elsajátításának folyamatában 

vannak, amihez feltétlenül szükséges a 
tolmács közreműködése. 
Végül a Korner Jeltolmács központ 
közreműködésével a következő megoldás 
született: 
Győrffy Ildikó a Korner Jeltolmács 
központ alkalmazásába került, így 
továbbra is el tudja látni a siketvak 
személyeket, 
Ambrus Adrienn és Vidákovich Viktória 
pedig továbbra is a Siketvakok Országos 
Egyesületében maradt, és segíti a 
kommunikációtanulási folyamatokat, 
valamint a kommunikációs 
akadálymentesítést.  

Ebben a formában az Egyesület 
szolgáltatásai továbbra is akadály nélkül 
elérhetőek, munkánkat eredményesen 
tudjuk folytatni. Reméljük ez a jövőben is 
így marad. 
 
 
 

Lions Day – Jótékonysági 
adománygyűjtés a SVOE javára 

 
Április 14-én, szombaton a 

budapesti Vörösmarty téren került 
megrendezésre a Lions Day, melynek 
elsődleges és fő célkitűzése ez alkalommal 
a siketvak emberek számára történő 
adománygyűjtés volt. A nemzetközi Lions 
mozgalom tevékenységének alapját - sok 
egyéb jószolgálati cél mellett - a látás 
védelme, azaz a látáskárosodások 
megelőzése, valamint a vakok és 
gyengénlátók segítése jelenti.  

A Lions Klubok tagjai már a 10 
órára tervezett, hivatalos megnyitó előtt 
azon munkálkodtak, hogy a rendezvényen 
a borongós időjárás ellenére minden 
zökkenőmentes legyen. A téren felállításra 
került „sátrak” egyikében Egyesületünk is 
helyet kapott: Munkatársaink a szervezet 
tevékenységét bemutató, valamint az azt 
„népszerűesítő” szórólapok mellett 
siketvak gyerekek, és felnőttek által 
készített, kézműves emléktárgyak 
árusításával is igyekezett felhívni az 
érdeklődők, járókelők figyelmét a látás, – 
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és hallássérüléssel egyidejűleg élő 
emberekre. 
 

 
 

Egyesületünk standja a Vörösmarty 
téren 

 
Az esemény hivatalos megnyitóját 
követően a színpadon műsort adott Jánoki 
Márió és Szabó Andris fiatal vak 
zenészek, majd a Lions Klubok tagjai 13 
órától a Pénzügyőr fúvószenekar, 
valamint a Vivace Táncegyesület 
mazsorett csoportjának felvezetésével 
végig vonultak a Dunakorzón, ezzel is 
felhívva a figyelmet jótékonysági 
gyűjtésük ügyének fontosságára. A 
délután hátralevő részében a Bojtorján 
együttes mellett a Storyville Dixieland 
Band koncertje szórakoztatta a 
közönséget Az „oroszlánok” 
természetesen a gyerekekről sem 
feledkeztek meg: A legkisebbeknek a 
rendezvény egész ideje alatt 
lufihajtogatással és arcfestéssel 
kedveskedtek a szervezők. 
 A meglehetősen hideg és zord 
időjárás ellenére sokan kilátogattak az 
eseményre, ezzel is segítve a 
jótékonysági gyűjtés sikerességét. 
 
Végül pedig egy kis érdekesség a Lions 
Clubokról: 
Az 1917-ben alakult Lions Clubok 
Nemzetközi Szövetségének 206 
országban, 46 ezer klubban mintegy 1,35 
millió tagja van. A Lions egyben az egyik 
leghatékonyabban működő jótékonysági 
szervezet, amely az adományok 100 
százalékát eljuttatja a rászorulókhoz. A 
Lions mozgalom 1988 óta van jelen 
Magyarországon. Az 1991-ben 

megalakult Lions Clubok Magyarországi 
Szövetségének koordinálása mellett 
jelenleg 44 klubban 1000 tag végzi 
jószolgálati munkáját. A magyar lionok a 
jószolgálati önkéntes munka mellett 
évente mintegy 200 millió forintnyi 
pénzbeli adománnyal is segítik a 
rászorulókat. 
 
 
 
Tavaszi kirándulás a Skanzenben 
 
 Egyesületünk már-már 
hagyományosnak számító, egész napos 
tavaszi kirándulására május 19-én, 
szombaton került sor. Az érdeklődő, 
egyesületi tagok ez alkalommal a 
szentendrei Skanzent fedezhették fel egy 
közös kaland keretében. 
 A Skanzen-látogatás mintegy első 
állomásaként a résztvevők délelőtt fél 10-
kor találkoztak a budapesti Deák Ferenc 
téren, ahonnan nem sokkal később egy régi 
típusú, retro autóbusszal indultak útnak 
Szentendrére.  
A megérkezést követően sor került a 
belépő-, valamint a Skanzen területén 
közlekedő kisvonatra szóló jegyek 
megvételére, ezután pedig kezdetét vette a 
Szabadtéri Néprajzi Múzeum 
„meghódítása”: Elsőként felolvasásra 
került egy a Skanzent bemutató, rövid 
ismertető szöveg, melyből kiderült, hogy 
az 1967-ben alapított Szabadtéri Néprajzi 
Múzeumban gyönyörű természeti 
környezetben régi épületek között sétálva, 
hitelesen berendezett lakószobákon, 
műhelyeken, megművelt kiskerteken 
keresztül Magyarország különböző 
vidékeinek népi építészeti hagyományai, 
lakáskultúrája és életmódja elevenedik 
meg a látogatók előtt. A 60 hektárnyi 
területen 312 különböző épület - lakóház, 
templom, műhelyek, gazdasági épületek, 
fogadó - látogatható tematikusan 8 
tájegységbe építve. Mint azt a kirándulás 
résztvevői megtudhatták: A Múzeumot 
azzal a céllal alapították, hogy bemutassa a 
magyar nyelvterület népi építészetét, 
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lakáskultúráját, gazdálkodását és 
életmódját eredeti, áttelepített épületekkel, 
hiteles tárgyakkal, régi településformák 
keretében, a 18. század közepétől a 20. 
század első feléig tartó időszakban. 
A rövid, tájékoztató-jellegű információk 
után egy domború térkép további 
segítségére volt a „kalandoroknak” abban, 
hogy megtudhassák: Mi minden vár majd 
rájuk a Múzeum területén. 
 

 
 

Domború térkép tanulmányozása közben… 

  
A felkeresett tájegységek sorában az első 
az alföldi mezőváros volt, ahol lehetőség 
nyílt közelebbről is „megismerkedni” 
néhány tanyasi állattal: A rackajuhot, 
kiskacsát, gyöngytyúkot, kakast, 
szürkemarhát, pulykát, libát nem csak 
simogatni, etetni is szabad volt. Az állatok 
mellett a tanyasi udvar felfedezésére is sor 
került, sőt, séta közben még a birkanyírás 
fortélyaiba is bepillantást nyerhettek a 
résztvevők. 

 

 
 

Birkanyírás 
 

A tanya látképét egy szélmalom is 
színesítette, amely nem csupán kívülről, 
belülről is körbejárható volt.  
 

 
 

A szélmalom bejáratánál 
 

Az alföldi mezővárosból egy kis patak 
felett átívelő hídon keresztül jutott át a 
csapat a következő helyszínre, a Bakony-
Balaton felvidékre, ahol bárki 
kipróbálhatta a kézi mosást mosófával, 
házi mosószappannal és sulykolóval. A 
leglelkesebbek, természetesen a gyakorló 
háziasszonyok, Domonkos Julika, Nagy 
Istvánné és Huszár Zsuzsa voltak.  
A „nehéz munka” és egy újabb, rövidke 
séta után egy kis pihenőt tartottak a 
megfáradt kalandorok: Az otthonról hozott 
szendvics-ebédet már a Felföldi mezőváros 
tájegységen, árnyas fák tövében 
fogyasztották el. Ebéd után a közelben lévő 
porta udvarán mindenki kedvére 
szagolgathatta a fűszer- és 
gyógynövényeket, illetve kóstolhatta meg a 
citromfű teát. 
 

 
 

Fűszer, – és gyógynövényekkel 
„ismerkedve” 

 
A Skanzen-látogatás egyik talán 
legizgalmasabb helyszíne az Észak-
magyarországi falu nevet viselő tájegység 
volt, ahol lehetőség nyílt a híres, 
erdőhorváti perec megkóstolására, ami 
mindenkinek nagyon ízlett. A csoport pár 
méterrel odébb rátalált a filkeházi 
lakóházra, ahol a meglehetősen szegényes 
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látnivaló-kínálat ellenére Nagyné Julika 
hatalmas lelkesedéssel próbálta fel az ott 
elhelyezett ruhákat és Pap Gábor is 
tulajdonosa lett néhány pillanat erejéig egy 
nemezkalapnak.  
A filkeházi lakóház felfedezése után ismét 
egy kis pihenés következett az árnyékban, 
majd a csoport célba vette a Látványtárat, 
amit bár előzetesen akadálymentesnek 
hirdettek meg, de végül sajnos nem 
bizonyult teljesen annak, mivel a kiállított 
tárgyak egy része vitrinekben került 
elhelyezésre. A Látványtárban 3 asztalon 
egy-egy témában (férfimunka, női munka 
és gyereknevelés) lehetett alaposabban 
megvizsgálni néhány tárgyat, melyek közül 
párat – a kordonon átnyúlva - meg is 
lehetett tapintani. Főleg bútorok, 
szekrények, asztalok, lócák, ládák, 
komódok és egyéb (lak)berendezési 
tárgyak voltak kiállítva (kályha, 
tűzhelyek), de szőlőprés, fújtató, fonott 
babakocsi, kis házi bábszínház, 
babakonyha-szekrény is szerepelt a 
Látványtár repertoárjában. 

A Skanzenben tett látogatást 
vonatozással fejezte be a csapat, majd a 
végállomásra érve a résztvevők a büfében 
igyekeztek megosztani egymással frissen 
szerzett élményeiket.  
 

 
 

Kisvonat, indulásra készen… 
 
Nem sokkal 5 óra után a megfáradt 
kalandorok a már ismerős Skanzen busszal 
indultak vissza Budapestre, maguk mögött 
hagyva Szentendrét.   
 
 
 
 
 

„Gyógyító füvek” – 
Előadássorozat 

gyógynövényekről 
 
 Egyesületünk gyógynövények iránt 
érdeklődő tagjai számára májusban és 
június elején Molnárné Katona Eszter 
vezetésével szerveztünk négy alkalomból 
álló előadássorozatot „Gyógyító füvek” 
címmel. A program megrendezésére 
keddenként a kora délutáni órákban 
szervezetünk Múzeum körúti irodájának 
csoportszobájában került sor. 
 Az első alkalmon, május 8-án 
Simovits Zsóka tartott előadást a 
legismertebb gyógynövények hatásáról, 
valamint számos gyógytea elkészítésének 
fortélyaiba is igyekezett beavatni a lelkes 
hallgatóságot. Érdekes és fontos 
információk hangzottak el többek között a 
kamilláról, a csalánról, a 
gyermekláncfűről, a borsmentáról, 
fodormentáról, csipkebogyóról és szó esett 
a bodza, valamint a galagonya jótékony 
hatásairól is. 
Egy héttel később az érdeklődőket Gáspár 
László, Laci kalauzolta a különféle 
fűszernövények birodalmába, melyekkel 
kapcsolatban nem csupán pontos 
jellemzést, hanem mindenki számára 
hasznos, felhasználási javaslatokat is 
igyekezett adni. Az egyes fűszernövények 
részletes ismertetése után következhetett a 
délután fénypontja, ugyanis a résztvevők 
Laci vezetésével és segítségével különféle 
fűszernövényeket ültethettek a lépcsőház 
folyosójának virágládáiba. A 
csoportszobabeli élénk sürgés-forgás 
végeredményeképpen koriander, 
rozmaring, citromfű, majoránna, kamilla, 
petrezselyem, kakukkfű és lestyán is került 
a balkonládákba. 
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Fűszernövények kerülnek a 
balkonládákba… 

 
Az előadássorozat harmadik állomása 
némiképp eltért az előző kettőtől, hiszen a 
május 22-i alkalmat egy kis beszélgetés és 
közös, gyógynövényekkel, 
fűszernövényekkel szorosan összefüggő 
népdalok felelevenítése vezette be. Ezt 
követően a résztvevők az előző héten 
elültetett kis fűszernövénykert 
ajándékainak felhasználásával különféle 
receptek kipróbálására kaptak lehetőséget: 
A balkonládák növényeinek 
hasznosításával fűszervajat, túrókrémet 
ízesíthettek, de almakompót és menta tea is 
készült a fűszernövények segítségével. 
A negyedik és egyben utolsó alkalmat 
június első keddjén ismét vendég-előadó 
tartotta, Böszörményi Anita személyében, 
aki aromaterápiával foglalkozik. Anita 
amellett, hogy beszélt az egyes illóolajok 
felhasználási lehetőségeiről, jótékony 
hatásáról arra is alkalmat adott, hogy az 
érdeklődők kézbe vegyék és 
megszagolhassák például a rózsa-, a 
gyöngyvirág, vagy épp a levendulaolajat. 
 A „Gyógyító füvek” 
előadássorozathoz hasonló, több 
alkalomból álló, ismeretterjesztő 
alkalmakat a nagy érdeklődésre való 
tekintettel a jövőben is szervezni fogunk 
különféle témákban, amiről természetesen 
minden egyesületi tagot időben értesíteni 
fogunk. 
 
A „Gyógyító füvek” előadássorozaton 
elhangzottakhoz előzetes egyeztetést 
követően lehetőség van Braille, illetve 
síkírású, nagyított formátumban hozzájutni 

Egyesületünk Információs és 
Érdekvédelmi Irodájában.       

 
 
 

Rendezvények a Siketvakok 
Nemzetközi Napja alkalmából 

 
 Egyesületünk idén júniusban 
emlékezett meg első ízben nyilvános 
keretek között a Siketvakok Nemzetközi 
Napjáról, amelyet világszerte minden 
évben Helen Keller születésének 
emléknapján, június 27-én tartanak. 
 A világnaphoz kapcsolódóan június 
23-án, szombaton este 18 órai kezdettel, a 
többszörös Aranydiplomával kitüntetett 
Keil Ernő Fesztiválzenekar Kovács Tibor 
karmester vezetésével adott jótékonysági 
koncertet az Egyesület javára a Láng 
Művelődési Központ színháztermében. A 
hangverseny „nyitányaként” Gangl Tamás 
elnök köszöntötte a megjelenteket, majd a 
fúvószenekar komolyzenei darabokból és 
könnyűzenei átiratokból nyújtott át egy 
csokorra valót a hallgatóság nagy örömére. 
E különleges alkalomra összeállított 
repertoárt többek között Kálmán Imre, 
Lehár Ferenc és Johann Strauss művei 
tették felejthetetlenné. A koncert 
fénypontjaként a közönség részese lehetett 
annak a nem mindennapi, fúvószenekari 
kíséretre átdolgozott dalnak, amely még a 
’80-as évek derekán Lionel Richie és 
Michael Jackson tollából született és a 
„We are the world” címet viseli. E dal ezen 
az estén különleges formában csendült fel, 
hiszen azt egyesületünk elnöke és tagjai, 
Gangl Tamás, Papakosztandi Mária, Pap 
Gábor, Kimlei Gábor és Soltész Miklós 
Győrffy Miklósné jelnyelvi tolmács 
segítségével, zenekari kíséret mellett, 
jelnyelven adták elő. A produkciót a 
közönség hatalmas tapssal köszönte meg. 
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A közös fellépés pillanatai 
 

A jótékonysági koncert záró 
akkordjai előtt az Egyesület elnöke és 
Papakosztandi Mária saját készítésű 
kerámia-alkotásokat adtak át a zenekar 
vezetőjének, a karmesternek, valamint az 
est háziasszonyának, Bereczky Rékának, 
így köszönve meg az Egyesület javára 
megrendezett, egész estés hangversenyt. 
 
 
 Néhány nappal a jótékonysági 
koncert után, június 27-én, szerdán délelőtt 
10 órától délután 17 óráig került 
megrendezésre a „Piknik a parkban” 
elnevezésű program a Millenáris Park 
nagyszínpadán és annak környékén a 
Siketvakok Nemzetközi Napja alkalmából. 
 A rendezvényre természetesen 
meghívást kaptak szervezetünk tagjai, 
illetve nyilvánossá tettük azt valamennyi 
érdeklődő számára is. Az egész napos 
programon Egyesületünk minden 
munkatársa részt vett, így az eseményre 
ellátogató egyesületi tagok nem csupán a 
már jól ismert arcokkal, hanem például a 
pénzügyi részlegen dolgozó 
munkatársainkkal is találkozhattak. 
A nagyszínpad előterében felállított 
standnál siketvak gyerekek és felnőttek 
által készített kézműves alkotásokból nyílt 
kiállítás és vásár, a színpadon pedig három 
asztal került berendezésre, amelyek 
különféle érzékenyítő és ügyességi 
feladatok megoldásának lehetőségét 
kínálták a rendezvényre kilátogatók 
számára.  
 
 

 
 

Siketvakok Nemzetközi Napja a 
Millenárison 

 
Szakembereink igyekeztek érzékeltetni és 
még ha csak rövid időre is, de minden 
érdeklődővel megtapasztaltatni a siketvak 
állapot mibenlétét: Lehetőséget 
biztosítottak többek között a fehér bottal 
való közlekedés, valamint bizonyos 
mindennapos tevékenységek – például 
zokni párosítás - „letakart” szemmel és 
füllel történő kipróbálására. A 
rendezvényre kilátogatók 
megismerkedhettek a Braille írógép 
használatával, a különféle, speciális 
kommunikációs formákkal, módszerekkel 
és kérdezhettek jelnyelvi tolmácsainktól, 
valamint a rehabilitáció területén dolgozó 
munkatársainktól is. A gyerekekről sem 
feledkeztünk meg, hiszen a legkisebbek 
rajzolhattak, hajtogathattak, gyöngyöt 
fűzhettek, hűtőmágnest készíthettek, a 
pihenni vágyó apróságokat pedig 
egyesületünk tagja, Gáspár Lászlóné a 
színpad egyik félreeső zugában megbúvó 
kis mesekuckóba várta, ahol a kicsik 
Braille írással nyomtatott történeteket 
hallgathattak Angéla felolvasásában. 
 A nap végén fáradtan, mégis 
elégedetten kezdtünk hozzá a színpadon 
felállított standok összepakolásának, 
tudván, hogy jövőre is lesz Siketvak 
Világnap és minden bizonnyal egy az 
ideihez sokban hasonlító program is 
valószínűleg megrendezésre kerül majd.  
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Összefoglaló a június 25-diki 
közgyűlésről 

 
 Egyesületünk 2012. évi, első 
közgyűlésére június 25-én, hétfőn, délután 
került sor szerveztünk Múzeum körúti 
irodájának csoportszobájában. 
 Az eseményen megjelent egyesületi 
tagokat délután 15 órakor Gangl Tamás 
elnök köszöntötte, majd röviden ismertette 
a közgyűlés napirendi pontjait. Ezt 
követően az elnök arra kérte a jelen lévő, 
2012-es egyesületi tagdíjat befizetett 
érintetteket, hogy létszámellenőrzés 
céljából kézfeltartással jelezzék részvételi 
szándékukat a 2011. évi közhasznúsági 
jelentés elfogadásához kapcsolódó 
szavazáson. A 14 fős létszámban 
megjelent, egyesületi tagságot az elnök az 
Alapszabály értelmében határozatképesnek 
nyilvánította. A közgyűlés első napirendi 
pontjához kapcsolódóan az Egyesület 
elnöke elmondta: A korábbi évek 
tapasztalataiból okulva a 2011. évi 
közhasznúsági jelentés szakmai része, 
amely egy meglehetősen terjedelmes 
dokumentum, idén is a közgyűlési 
meghívóval együtt került kipostázásra 
annak érdekében, hogy a dokumentum 
hosszas, közgyűlésen történő 
ismertetésétől a vezetőség eltekinthessen. 
Az elnök egyúttal arra is utalt: A tavalyi 
évről szóló beszámoló pénzügyi részének 
„tanulmányozására” is lehetőség 
kínálkozik az egyesületi tagság számára, 
ám ezt kizárólag irodai körülmények 
között, előre egyeztetett időpontban lehet 
megtenni. Ezt követően a közgyűlés 
vezetője nyilatkozattételre kérte fel Péter 
Zsigmondot, a Felügyelő Bizottság (FEB) 
jelenlévő tagját. A FEB képviselője 
nyilatkozott arról, hogy a Siketvakok 
Országos Egyesületének Felügyelő 
Bizottsága megvizsgálta az Egyesület 
2011. évi közhasznúsági jelentését és 
mivel álláspontjuk szerint a beszámoló 
mind a jogszabályi feltételeknek, mind 
pedig a szakmai szempontoknak eleget tett, 
ezért azt a közgyűlés részére elfogadásra 
ajánlja. Péter Zsigmond nyilatkozattétele 

után Kedves Éda vette át a szót, majd 
röviden ismertette azokat a támogatási 
formákat, amelyek segítséget nyújtanak a 
szervezet pénzügyi fenntartásában. E 
témakörhöz kapcsolódóan az ügyvezető 
elmondta: Sajnos a 2012-es évben a 
jelnyelvi tolmácsszolgálat vesztes pályázat 
miatt nem került támogatásra. Az 
Egyesület többi szolgáltatása azonban - 
érdekvédelem, elemi, - és foglalkozási 
rehabilitáció – továbbra is ingyenesen 
elérhető és továbbra sem tagsági 
jogviszonyhoz kötött. 
A Kedves Éda által tett, kiegészítő 
információk után ismét az elnök vette át a 
szót és egyúttal szavazásra terjesztette elő 
a 2011. évi közhasznúsági jelentést. A 
dokumentumot a közgyűlés résztvevői 
ellenszavazat és tartózkodás nélkül, 
egyhangúlag elfogadták. 
A beszámoló elfogadását követően a 
levezető elnök áttért a közgyűlés másik, 
egyben utolsó napirendi pontjára, az egyéb 
ügyek megvitatására: Ezek sorában 
elsőként tájékoztatta a jelenlévőket arról az 
5 napos demonstrációról, amely július 01. 
és július 05. között kerül megrendezésre a 
Hősök terén a rokkantak, elesettek, 
fogyatékkal élők, idősek jogaiért. Ehhez a 
témához szorosan illeszkedve hangzott el 
Péter Zsigmond kérdése, amely a 
megváltozott munkaképességű 
munkavállalók bértámogatással történő 
foglalkoztatásával kapcsolatban várható 
változásokra szeretett volna fényt deríteni. 
A FEB tagjának kérdésére Kedves Éda 
ügyvezető adott választ: Elmondta, hogy 
az Egyesület is megkapta azt a rendelet-
tervezetet véleményezésre, amely alapján 
majd a későbbiekben átalakításra kerül a 
bértámogatás rendszere. A szervezet 
természetesen élt a rendelet-tervezet 
véleményezésének lehetőségével, azonban 
a kormányrendelet pontos megjelenésének 
időpontjáról, valamint az abban 
kihirdetésre kerülő változásokról 
információ-hiányában az ügyvezető sem 
tudott biztosat mondani. Néhány perccel 
később fontos tényként hangzott el, hogy a 
SVOE a Fogyatékos Emberek 
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Szervezeteinek Tanácsa (FESZT) tagjaként 
természetesen igyekszik mindent elkövetni 
annak érdekében, hogy a fogyatékos ügy 
terén felmerülő, legfontosabb kérdésekben 
a FESZT többi tagszervezetével 
együttműködve, folyamatosan hallassa a 
hangját.  
Az ügyvezetői szavakat követően az elnök 
az egyéb ügyek sorában tájékoztatást adott 
a Siketvakok Nemzetközi Napjához 
kapcsolódó programokról: Elsőként 
megemlítette azt a június 23-i, szombat esti 
jótékonysági koncertet, melyet a budapesti, 
Láng Művelődési Központban a Keil Ernő 
Fesztiválzenekar prezentált jótékonysági 
célzattal, és amelynek bevételét a zenekar 
az Egyesület javára ajánlotta fel. 
Elhangzott: a jótékonysági koncert iránt 
érdeklődők összesen 72 000 forint értékben 
váltottak az 1 000 forintos egységárú, 
támogató-jegyekből, melyből a 
terembérleti díj levonását követően 50 000 
forint került átadásra az Egyesület 
számára. A Siketvakok Nemzetközi 
Napjának témájánál maradva röviden 
ismertette a június 27-i, szerdai naphoz 
kapcsolódó programokat is: Mint 
elmondta, a Millenáris Park 
nagyszínpadánál délelőtt 10:00-től délután 
17:00 óráig megrendezésre kerülő 
eseményen minden érdeklődő, egyesületi 
tagra számítanak a szervezet munkatársai. 
Az elnök arra is utalt, hogy a program 
piknik része, jellege mellett a szervezők 
érzékenyítő programokkal, feladatokkal 
fogják várni az arra járókelőket, a 
rendezvény iránt érdeklődőket.  
A további programlehetőségek 
ismertetésére az elnök Kimlei Gábort kérte 
fel, aki részletes tájékoztatást adott az 
egybegyűlteknek. Mint elmondta, az 
Egyesületben minden évben szeptembertől 
júniusig zajlanak az állandó programok, 
nevezetesen a kézműves foglalkozás heti 
egy alkalommal a Vakok Általános 
Iskolájában, valamint a klubdélutánok 
minden hónap második szerdáján. Ezeken 
felül természetesen alkalmanként 
előadások szervezésére, megtartására is sor 
kerül egy-egy témakörben és a már 

hagyományosnak számító tavaszi 
kirándulás, valamint a nyári tábor is 
megrendezésre kerül minden évben.  
Gábor egyesületi programismertetője után 
ismét az elnök vette át a szót: Röviden és 
lényegretörően igyekezett informálni a 
hallgatóságot a szervezet személyi segítő 
és kísérőszolgálatának helyzetéről, egyúttal 
megnyugtatta az egybegyűlteket afelől, 
hogy a kísérésben történő segítségnyújtás a 
szolgálatnál bekövetkezett személyi 
változások ellenére a jövőben is a tagok 
rendelkezésére áll. Ehhez a témakörhöz 
kapcsolódóan Péter Zsigmond érdeklődött 
az iránt, hogy működnek-e más 
szervezeteknél kísérőszolgálatok, és ha 
igen, akkor az Egyesület munkatársai 
tudnának-e segíteni abban, hogy 
kiderülhessen: Egy-egy tagtárs esetenként 
hol, melyik intézménynél, szervezetnél 
tudna még igénybe venni személyi segítést, 
kísérést. Az elnök Zsigmond felvetésére 
válaszolva elmondta, hogy neki, személy 
szerint nincs tudomása arról, hogy más 
szervezeteknél – akár társszervezeteknél is 
– működne olyan ingyenesen igénybe 
vehető kísérőszolgálat, amely a 
siketvaksággal érintett embereket ellátná. 
Továbbá hozzátette: Tény és való, léteznek 
támogató szolgálatok, amelyeket bárki, 
bármikor igénybe vehet, ezek azonban 
fizetősek. 
A közgyűlés utolsó kérdésköreként merült 
fel a siketvakságnak, mint önálló 
fogyatékossági kategóriának az 
elismertetésére vonatkozó téma, melynek 
kapcsán az elnök elmondta: A szervezet 
még az előző kormányzat idején több 
törvénymódosítási javaslatot is benyújtott 
ezzel az üggyel kapcsolatban, azonban a 
kormányváltás gyakorlatilag sajnos 
elsöpörte ezt a folyamatot. Fontosnak 
tartotta hozzátenni: Ez a téma nem 
felejtődött el, sőt Tapolczai Gergő, 
parlamenti képviselő jelezte a szervezet 
elnöksége felé, hogy amikor szükséges lesz 
és ez az ügy abba a szakaszba kerül, 
támogatni fogja a siketvakság önálló 
fogyatékossági kategóriaként történő 
elismerését. 
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A két órás közgyűlés lezárásaként 
Gangl Tamás megköszönte az eseményen 
megjelent egyesületi tagok részvételét, 
majd kötetlen beszélgetésre invitálta az 
egybegyűlteket.    
 

 

Ősztől újra klubdélutánok az 
Egyesületben 

 
Kedves Tagjaink! 

 
Eltelt a nyár és szeptembertől újra lesznek 
klubfoglalkozások, - a hagyományokhoz 

híven minden hónap második szerdáján, 
- kivéve decemberben, mert ekkor az 

ünnepek miatt korábban; már az első hét 
szerdáján, vagyis 5-én megtartjuk. 

 
Klubfoglakozások időpontjai 2012 év 

végéig: 
 

Szeptember 12. 

Október 10. 

November 14. 

December 5. 

 
A klubfoglakozások 14 órakor kezdődnek 

és kb. 16-17 óra között érnek véget. 
 

Helyszín: Siketvakok Országos 
Egyesületének csoportszobája 

Cím: 1053 Budapest, Múzeum krt. 3. II. 
em. 1. (21-es kapucsengő) 

 
Bármilyen eltérés esetén, mindenkit 

értesítünk! 
 

Mindenkit sok szeretettel várunk! 
 

A SVOE Klub szervezői 
 
 

Összeállította: Szerkesztő     
 
 

 Szemtől szemben 

 
Interjú rovatunk alanya ez alkalommal 
Mészáros Béla színész, akivel egy érdekes, 
és izgalmas, szórakoztató beszélgetést 
készítettem: 
 
 
Viki: Hogyan született meg a gondolat, 
hogy színész szeretnél lenni? Mennyire volt 
ebben szerepe a szülői háttérnek? 
Mészáros Béla: Ha jól emlékszem, nem 
volt egy bizonyos pont az életemben, 
amikor azt mondtam: Na, én akkor színész 
leszek. Ez valahogy kialakult. Már 11-12 
éves koromtól eljártam több színistúdióba, 
mert valami miatt érdekelt a színház, a 
versmondás, a szereplés, hogy eljátsszak 
más embereket a színpadon. Nagyon 
élveztem. Meg persze most is élvezem. A 
szülői háttérnek nem volt szerepe a 
szakmám választásában. Én találtam rá 
magamtól, de miután látták, hogy én ezt 
szeretném csinálni, pénzt, energiát nem 
kímélve álltak mellém. Nagyon sokat 
segítettek nekem, erre azért egyre inkább 
rájön az ember, ahogy öregszik.... 
 
Viki: Hol színészkedsz, milyen darabokban 
láthat a közönség? 
Mészáros Béla: A Katona József 
Színházban játszom immár 9 éve. Úristen, 
de régóta ott vagyok. Hogy mit játszom? 
Ez évente változik, mert jönnek új 
darabok. De most felsorolásképp: Franz 
Kafka: A per, Spiró György: Koccanás, 
Egressy Zoltán: Portugál, Bessenyei 
György: A filozófus, Moliére: A 
mizantróp, Helmut Krausser: Bőrpofa, egy 
improvizációs folytatásos színdarab, a 
Gondnokság, és még több olyan darabunk 
is van, ami felolvasó színház szerűen 
létezik, de ezekből csak párat játszunk. 
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Mészáros Béla 
 
Viki: Mióta színészkedsz? 
Mészáros Béla: Mint már említettem, 
hivatalosan 9 éve vagyok színész, de előtte 
egy évet a Katonában voltam gyakorlaton, 
úgyhogy már 10. 
 
Viki: Ha visszaemlékszel színészi 
pályafutásod elejére, mi jut eszedbe az első 
darabokra való készülésről, és az első 
színpadra állásról? 
Mészáros Béla: Nagyon féltem és nagyon 
zavarban voltam, amikor először 
játszottam a Katona színpadán. Ilyenkor 
egy-két szerepet át szokott venni az 
ember,- kisebbeket főleg -,hogy 
belerázódjon a légkörbe. Nekem 
szerencsém volt, mert figyelmesek voltak 
velem a többiek, és segítettek, ahol tudtak. 
De azért az akkor is furcsa, hogy egy 
hónap próba után a takarásban Haumann 
Péter azt ecseteli nekem, hogy milyen 
gyenge épp abban a szerepében, és 
mennyire nem tudja megcsinálni. Nos, én 
ezt hallgatva még inkább zavarban éreztem 
magam. Egy ekkora színész mondja 
nekem, főiskolásnak, hogy ő mennyire 
rossz. Vicces helyzet. De ezért is szeretem 
a Katonát, mert a színészek szinte mindig a 
maximumra törekednek a szerepükkel 
kapcsolatban, és azt gondolom, hogy az 
ízlésvilágunk se áll távol egymásétól. Ezért 
is olyan jó a többiekkel dolgozni. 
 
Viki: Hogyan, és mennyi ideig készülsz egy 
színpadraállásra? 
Mészáros Béla: Hogy mennyi időt 
készülök? Huh, hát ez változó. Attól függ, 
mit játszom abban a darabban. Ha kicsi a 
szerep, értelemszerűen nem foglalkozom 
vele annyit. Mármint foglalkozom vele, de 

a terjedelme miatt hamarabb be tudom 
fejezni. De persze ez se mindig van így, 
mert valamikor egy pár mondatos 
szereppel az ember annyit el tud bíbelődni, 
hogy néha el kell telnie pár előadásnak, 
mire megtalálja azt, amit keresett. Ha 
komolyabb szerepet játszom, akkor persze 
az egész próbafolyamatot azzal a szereppel 
töltöm. 2 hónap egy ilyen időszak. De ezt 
tényleg lehetetlen meghatározni, mert 
annyi, de annyi minden változik akár két 
előadás között benned, ami miatt lehet, 
hogy egy részt a darabból sokkal jobban 
meg tudsz csinálni, mint előtte. Sok olyan 
darab volt már az életemben, ami csak a 
15. előadás után kezdett élni. Oly sokszor 
volt már, hogy X előadás után értettem 
meg egy mondatot. És nem azért mert nem 
foglalkoztam azzal a résszel, hanem mert 
rájöttem, hogy miért is mondja azt az én 
szerepem, rájöttem, hogy mi van mögötte. 
Szóval érik a dolog. 
 
Viki: Mi volt az eddigi legnehezebb 
szereped, és miért? 
Mészáros Béla: Leonyid Andrejev: 
Kutyakeringő. Ez egy elég nehéz szerep 
volt. Egy fiatalember épp a házasságára 
készül, amikor is levélben közli a 
szerelme, hogy otthagyja őt egy másik 
férfiért. Na és innentől kezdve elindul egy 
lejtőn a férfi, ahol a rabláson, az ivászaton, 
a nőkön keresztül megpróbálja megtalálni 
a boldogságát, de természetesen nem megy 
neki, és nem tudva túl tenni magát a 
fájdalmán, öngyilkos lesz....Nos, hát ez 
elég nehéz szerep volt, és rám is telepedett 
az a mélabú a főpróbahéten, ami az 
oroszokra igaz. Erről a nagy orosz bánatról 
beszélek. Erről most rengeteget tudnék 
beszélni, de mindenesetre az egy elég 
nehéz szerep volt. 
 
Viki: Melyik volt idáig a legmókásabb 
szereplésed? 
Mészáros Béla: Vicces? Sok vicces 
szerepem volt, nem tudnék választani. 
Amit most játszunk, Franz Kafka: A per, 
aminek egyébként Ledarálnakeltűntem a 
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címe, na abban rengeteget hülyéskedünk 
mindannyian és nagyon imádjuk a darabot. 
 
Viki: Milyen érzésekkel, gondolatokkal 
állsz ki a színpadra? 
Mészáros Béla: Milyen gondolatokkal? Ez 
is változó. Ahogy közeledik a nyár, egyre 
nehezebb június elején még játszani és 
bármilyen gondolattal is kimenni. Azon 
kívül, hogy mi lesz az EB-n a 
spanyolokkal. Csak vicceltem. Nagyon 
szeretek játszani, nagyon jó dolog, hogy 
vannak emberek, akiket még érdekel a 
színház, Mert ugye manapság már ez is 
csoda. Próbálom a lehető legtöbbet kihozni 
magamból a színpadon. Aztán hol jobban 
sikerül, hol kevésbé. 
 
Viki: Mi a legnehezebb egy szereplésben, 
és mi a legkönnyebb? 
Mészáros Béla: A legnehezebb az, hogy 
tudod, hogy úgy se sikerülhet mindig 
ugyan olyan jól. Pedig ha valami igazán 
nagyon jó volt az este, az fantasztikus 
érzés. És ezzel együtt tudod, hogy ez 
legközelebb bizony nem lesz, vagy nem 
lehet olyan jó, de megpróbálkozol vele 
csak azért is. És akkor valami más rész lesz 
jó, vagy más lesz teljesen más, mert 
rájössz, hogy az addig nem is volt jó. Ez 
így kicsit zavaros, de azt hiszem érthető. 
Ez a lelki része. Technikailag talán az a 
nehéz, hogy nagyon sok mindenre kell 
figyelned egy szerep eljátszása közben. 
Amire a nézők nem is gondolnak. Például 
látom, hogy nincs ott az a tárgy, aminek ott 
kellene lennie, és miközben mondom a 
szöveget, már rég azon gondolkodom, 
hogy hogyan tudnék kimenni most a 
színpadról úgy a takarásba a kellékért, 
hogy az a nézőnek se legyen furcsa. Meg 
ehhez hasonló, például ha beteg vagy. Mert 
ugye úgy is kell játszani! Csak ha valami 
komoly bajod van, akkor maradsz otthon. 
Én is játszottam már lázasan, vagy 
másnaposan. A legkönnyebb? Hát ezt nem 
is tudom. Talán ha nincs annyi szereped és 
bemész a színre körülbelül 2-3 percre. Meg 
hát mindenkinek más a könnyű. Ha én egy 
alkoholista szerepet kapnék, akkor nagyon 

nehéz lenne eljátszanom, mert az valahogy 
nagyon nem könnyű számomra. Nem 
igazán tudnám még megcsinálni. Lehet, 
hogy többet kell innom? De tényleg. 
Vannak bizonyos dolgok egy színész 
életében, amik könnyebben mennek. 
Valami meg nehezebben. Persze ez is 
változik az évek alatt. De szöveget például 
hol könnyű megtanulni, hol pedig veszettül 
nehéz. Szövege adja. A verseseket könnyű, 
mert rímben van ugye. Viszont vannak 
olyan nehézségű szövegek, amiknél már 
vért izzadok. De tényleg. 
Volt, hogy egy matematika tanárt 
játszottam, aki végig definíciókban, 
képletekben beszélt. Vagy egy filozófus is 
volt. Huhhh, teli latin szavakkal, azt hittem 
megőrülök. De azért persze csak 
megtanulja az ember. 
 
Viki: Miből érzed, hogy egy szereplésed jól 
sikerült, vagy rosszul? 
Mészáros Béla: Azért az ember egyből 
megérzi, hogy milyen volt aznap este. A 
nézők reakciói mindent elárulnak. Főleg ha 
felállnak és kimennek a darab közben. 
Amúgy már volt ilyen természetesen. De 
én úgy gondolom, hogy legbelül érzed, 
hogy milyen volt. Nincs rá jobb szó. 
Legbelül érzi az ember, akármit mondanak 
utána a nézők, vagy a kollegák, vagy a 
rendező. Sokszor van olyan az ember 
életében, hogy nagyon nem éreztem jónak 
magam, mire többen mondták, hogy ez 
remek volt. Na, ilyenkor megdöbben az 
ember. De volt már fordítva is. Az azért 
rosszabb... 
 
Viki: Milyen szerep, vagy rendezés lenne 
az, amit nem vállalnál el? 
Mészáros Béla: Szerep amit nem vállalnék 
el? Most így hirtelen nem tudom. Talán az 
olyan szerep, aminek nincs semmi, de 
semmi mondanivalója, nincs katarzis a 
végén. De persze ha belegondolok, volt 
több olyan darab, aminek nem volt 
katarzisa, és mégis megcsináltam. Erre 
tényleg nem tudok válaszolni, mert azért 
olyan darabokat választanak a rendezők 
nálunk, amikben nagyon sok jó szerep van. 
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Viki: Kiknek a visszajelzése számít neked 
leginkább? 
Mészáros Béla: A feleségem 
visszajelzésére nagyon adok. Akkor ott van 
a nővérem, aki mindig őszintén elmondja a 
meglátásait és sokat segít. És még van pár 
színész, akiknek mindig örülök, ha 
megnéznek, mert pont nem a jó részekről 
beszélnek csak nekem. 
 
Viki: Egy olyan kérdés is motoszkál 
bennem, hogy kell-e lennie határnak az 
adott szereppel való azonosulásnál, hogy 
az rossz értelemben ne legyen hatással a 
színházon kívüli életedre? Illetve 
hasonlóan: van-e határ, amikor a rendezői 
elvárásoknak nem akarsz, vagy nem tudsz 
megfelelni morális okokból? 
Mészáros Béla: Nos, ez nagyon jó kérdés. 
Illetve ténymegállapítás. Illetve tény. Mert 
az ember hajlamos mindent odaadni egy 
dologért, amiben hisz, ugye. És én is érzem 
magamon, hogy mivel szeretném jól 
megformálni, eljátszani a szerepemet, így 
próbálok azzal az aggyal gondolkodni, 
ahogyan azt a szereplő teszi. És ez 
bizonyos szintig nagyon jó, meg izgalmas, 
de van egy pont, amikor abba kell 
hagynod, mert az káros. Nagyon sokat 
gondolkodtam az öngyilkosságon, amikor 
azt a szerepet játszottam (Leonyid 
Andrejev: Kutyakeringő). Teljesen 
beszippantott a dolog. Nem akartam hú de 
nagy művész lenni, hogy én ennyire benne 
vagyok a szerepben, hanem egyszerűen 
magával ragadott, mert csak azon 
gondolkodtam éjjel-nappal. De aztán jött a 
premier utáni időszak, amikor szép lassan 
levetkőztem ezt a dolgot és csinálom 
tovább. Szóval vannak nehéz periódusai 
tényleg, de meg kell érezned belül azt, 
hogy hol a határ. Meg ugye jó, ha az 
embernek van egy társa, aki ha én nem 
venném észre hogy hol is vagyok, 
figyelmeztet rá... És meg is teszi, hála 
Istennek. 
Van határ a rendezői oldalnál is, persze. De 
ez annál egyszerűbb történet. Mivel ebből 
a szempontból intelligens emberekkel 
vagyok körülvéve, semmiféle 

erőszakoskodás nincs a rendezők részéről. 
Természetesen, mivel egy ügyet 
képviselünk, a legjobb, ha mindenki jól 
érzi magát benne, így megbeszéljük azokat 
a részeket, amikkel nem értünk egyet. S ha 
a beszélgetés után se értünk egyet, hát 
akkor eldönthetem, hogy csinálom-e azt, 
vagy nem. Végül is nem erőszakolhat rám 
semmit. Ha nem akarok levetkőzni egy 
darabban, akkor nem köti az ebet a 
karóhoz, hogy márpedig kell. De ezt már 
az olvasópróbán meglátja az ember, hogy 
az a szerep, az oké, vagy mélységesen nem 
ért egyet vele. De mióta itt vagyok, talán 
egyszer volt erre példa. 
 
Viki: Van-e álom szereped? 
Mészáros Béla: Nincs álom szerepem. 
Nagyon-nagyon sok szép szerep van a 
világirodalomban, főleg a klasszikusok 
között, amelyeket sokan ismernek, de 
tényleg nincs. Rengeteg olyan mű van, ami 
ismeretlen a nézők számára és rengeteget 
tett hozzá a színészetemhez az évek alatt. 
Tanultam belőle. Miközben lehet, hogy ha 
Hamlet lettem volna pár éve, 15 előadás 
után megbukom vele. És mit tanulok 
belőle? De persze izgalmas dolog egy 
nagy, ismert szerepet eljátszani, hogy na, 
akkor te hogyan csinálnád, de az is szép, 
ha ismeretlen, vagy kevésbé ismert 
főszerepet játszol el sokszor az évek alatt. 
 
Viki: Hogyan viszonyulsz a 
népszerűséghez? Mennyire fontos 
számodra? 
Mészáros Béla: Valahogy engem annyira 
nem érdekel a népszerűség. Persze 
könnyen mondom, hiszen nem vagyok 
népszerű - mondaná valaki. De amúgy 
tényleg az érdekel igazán, hogy jó 
szerepeket játsszak, más nem nagyon. 
Mármint szakmailag. Biztos jó érzés lehet, 
ha megismernek az utcán, vagy egy-egy 
nyilvános helyen, de erre a kérdésre akkor 
válaszolok majd, ha népszerű leszek. Bár 
manapság nem a színészek a népszerűek. 
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Viki: Mivel foglalkozol legszívesebben 
szabadidődben? 
Mészáros Béla: Legszívesebben 
szabadidőmben - ami tényleg nincs sok év 
közben - olvasok, focimeccset nézek, 
sakkozom, és a szeretteimmel vagyok. 
Nagyjából erre van időm. Másra nem 
igazán.  Nyáron meg megpróbálok 
találkozni azokkal az emberekkel, akiket 
egy éve nem láttam. 
 
Viki: A munka mellett mennyi idő marad a 
családra, barátokra? 
Mészáros Béla: A családomnak, ami 
jelenleg még egy személyből, a 
feleségemből áll, megpróbálok sok 
figyelmet szentelni. Ugyanígy vagyok a 
barátaimmal is. Valahogy meg lehet 
oldani. Persze egy kicsit nehezebb, mert én 
általában játszom esténként, így csak 
később tudok csatlakozni egy társasághoz. 
Akik olyankor már mennek haza aludni. 
Hát igen. Én éjjel 1 óra előtt szinte sosem 
fekszem le. Ez valahogy kialakult. De 
mondjuk nem is kelek reggel 6-kor. 
 
Viki: Feleséged mennyire tolerálja a 
színészi pályafutásodat? 
Mészáros Béla: Veronika drága nagyon is 
tolerálja, mivel ő is színész, így neki 
teljesen természetes, ha netán éjfélkor érek 
haza, ha nem nagyon tudunk találkozni 
főpróbahéten, ha most csak a szereppel 
tudok foglalkozni és így tovább. A 
munkámban is sokat segít, mert otthon 
tudunk beszélgetni róla. Megnéz egy 
darabot és utána beszélgetünk. És persze 
én is így vagyok vele. Nagy szerencsém, 
hogy ő van mellettem. Ezt most minden 
szempontból mondtam, de mivel a 
munkával kapcsolatban kérdezted, úgy is 
 
 
 
 
 
 
 

Vivicus  

§ Jogi percek § 

 
Fogyatékos személyek és a 

munkavállalás 
 
A fogyatékos személyek társadalmi 
beilleszkedésének kulcs kérdése és 
alapvető feltétele a munkavállalás, a 
munkaerő-piaci integráció. A fogyatékos 
emberek munkához való jogáról a 
fogyatékos személyek jogairól és 
esélyegyenlőségük biztosításáról szóló 
1998. évi XXVI. Törvény külön is 
rendelkezik, midőn 15-16. §-aiban 
deklarálja a nyílt munkaerő-piacon, 
szükség esetén pedig a védett munkahelyen 
történő munkavállaláshoz való jogot. A 
törvény ehelyütt arról is rendelkezik, hogy 
a fogyatékos személy igényeihez 
igazodóan a munkahelyet 
akadálymentesíteni kell. Ez egy siketvak 
személy esetén akár az ernyőolvasó 
szoftver és a Braille-kijelző alkalmazását, 
akár a speciális kommunikáció lehetőségét 
is jelentheti.  
 
Nyilvánvaló ugyanakkor, hogy e 
jogszabályi rendelkezések ellenére a 
fogyatékos személyek nem tudnak egyenlő 
eséllyel belépni a munkaerő-piacra, hiszen 
mindössze mintegy 10 %-uk vállal 
ténylegesen munkát. Az is megállapítható, 
hogy a munkát vállalók többsége állami 
támogatással tud elhelyezkedni, tehát még 
ez az alacsony foglalkoztatási szint is csak 
állami beavatkozással tartható fenn. A 
fentiekre tekintettel az érintett 
munkavállalók és munkáltatók számára 
kulcskérdés, hogy milyen támogatás 
igényelhető a megváltozott 
munkaképességű, illetve fogyatékos 
személyek foglalkoztatásához, valamint az, 
hogy a munkavállalók esetén milyen 
körülmények akadályozhatják a 
munkavállalást.  
 
2012. elején már tájékoztattuk a kedves 
olvasókat arról, hogy rokkantsági 
ellátásban, vagy rehabilitációs ellátásban 
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részesülőként milyen feltételekkel 
vállalhatnak munkát. Ehelyütt 
megemlítettük, hogy a 2012 januárjától 
leszázalékolt, vagy felülvizsgált emberek a 
rehabilitációs ellátás mellett nem 
vállalhatnak munkát, a rokkantsági 
ellátásban részesülők pedig 2012. július 1-
jétől három naptári hónap átlagában nem 
kereshetnek többet a minimálbér 
másfélszeresénél. Ezen összeg az idén – a 
93 000 Ft összegű minimálbért alapul véve 
– 139 500 Ft. Megemlítettük azt is, hogy a 
rokkantsági járadék és a fogyatékossági 
támogatás nem befolyásolja a 
jövedelemszerzést, tehát ezen ellátások 
mellett munkaidőre és munkabérre tekintet 
nélkül munkát lehet vállalni. 
 
A foglalkoztatás támogatásával 
kapcsolatban jelenleg rendkívül sok a 
bizonytalanság. Az minden esetre eldőlt, 
hogy 2012. december 31-ig a 
bértámogatási rendszerbe korábban 
belépett munkáltatók a 176/2005. (IX. 2.) 
kormányrendelet, valamint a 177/2005. 
(IX. 2.) kormányrendelet alapján még 
támogatásban részesülhetnek. 2013-tól a 
támogatási rendszer jelentősen átalakul. 
Ennek során egyrészt csak pályázati úton 
lehet majd támogatást nyerni, másrészt 
minden évben új pályázatot kell majd 
benyújtani. Az igényelhető támogatás 
összege még nincs meghatározva, de az 
előzetes tervek alapján jelentős 30-70 %-os 
csökkentés is elképzelhető. Amint a 
jogszabály megjelenik, annak tartalmáról 
részletesen tájékoztatjuk Önöket. 
 
 

dr. Oszvári-Lukács Ádám 
 
 

Gyerekszoba 

 
Baba-mama rovatunk elején arról 
kérdeztem Beretvás Szilvia 
gyermekpszichológust, hogy vajon milyen 
az ideális szülő-gyermek kapcsolat. A 
rovat második felében pedig kis 

mondókákkal kedveskedünk a 
gyerkőcöknek. 
 
 
Viki: Milyen a jó szülő-gyerek kapcsolat, 
mire kell törekednie a szülőnek és a 
gyermeknek? 
 
Szilvia: Amikor felidézzük szüleinkkel 
való kapcsolatunkat talán sok mindenért 
hálásak vagyunk, és eszünkbe jut több 
gyenge pont, ami még egy-egy beszélgetés, 
vita közben fájóan érint bennünket. A mi 
kapcsolatunk vajon hogyan alakul 
gyermekeinkkel? Minek örülünk, mi az, 
amit másképp tennénk? A saját szüleinkkel 
való kapcsolatunk hibáinak átlátása, 
megértése, ha lehetséges, megbeszélése 
segíthet, hogy gyermekeinkkel már 
könnyebb legyen, jobb anyává, apává 
válhassunk.  
A velünk való kapcsolatában gyermekünk 
azt is megtanulja, hogyan viszonyuljon a 
világhoz, másokhoz. Ez a korai kötelék 
minden későbbi kapcsolat mintája lesz. Az 
elkeseredett csecsemőt édesanyja 
csitítgatja. „Jaj, de szomorú vagy”, mondja 
ilyenkor, a baba anyja arcán saját 
elkeseredését látja viszont egy sokkal 
szelídebb formában. Így fordítódnak le 
számára saját érzelmi reakciói 
befogadhatóan megszelídítve. Már tudja, 
hogy nem kell annyira félni, megijedni.  A 
gyermek a szülő által folyamatosan 
bekapcsolódik a világba: megtanulja saját 
érzelmei szabályozását, mikor az anya a 
magasan szálló repülőre mutat figyelmét 
felhívva arra élményeinek 
megoszthatóságát. Látja a szülő 
viszonyulásait is más emberekhez, 
megőrzi, majd saját kapcsolataiban 
visszatükrözi. 
A közösen töltött idő fontos a gyermek 
minden életkorában. A kapcsolatot építi az 
együtt játszás, beszélgetés. Sokszor ebből 
kevés jut, a fejünkben már a következő 
napi teendőket rendezzük, próbáljuk 
észben tartani, hogy lefekvés előtt valakit 
még fel kell hívnunk. A másik, a gyermek 
is érzékeli, hogyha nem vagyunk vele 
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teljes valónkkal. Inkább legyen ez az idő 
kevesebb, és a gyermek érezhesse azt, 
hogy most valóban ő a fontos. 
A jó kapcsolatra igyekezve gyermekeink 
valós lelki és testi igényét is szem előtt kell 
tartanunk. Egy öt éves kislány édesanyja 
kérdésemre elmondja, hogy gyermeke még 
sokszor vele alszik, úgy érzi, ez jó neki, a 
kislány ragaszkodik is hozzá, ő szeretne 
mindent megadni ezzel is. Később az is 
kiderül, hogy a kislány nagyon félénk. 
Édesanyjával olyan szoros kapcsolatban 
van, hogy abba más nem fér bele, nem 
tudott leválni róla, így nem tudja a társait 
közel engedni magához.  Nem tud önállóvá 
válni, fél, ezért igényli a szoros közelséget 
édesanyjával továbbra is. Kinek az igényeit 
szolgálja ez igazából? 
A tipegő gyerekek élvezettel hajtják 
kétkerekű műanyag motorjukat. Átélik 
hatékonyságukat, hogyha a szülő kicsit 
lassít, lemarad mögöttük. Van olyan 
gyerek, aki elektromos kiskocsit kap, talán 
a második születésnapjára. Az utcán ilyen 
kiskocsis gyermek jött velem szembe. 
Szerette volna élvezni ő is a kocsi hajtását, 
kivenni a részét belőle. Mellette sétáló 
nagymamája kérte, tegye fel a lábát! 
A szülőknek vállalniuk kell az irányító 
szerepet, a gyermeknek szülőre van 
szüksége, aki megmondja, mit tehet meg, 
mi az, ami nem neki való még. Akkor érzi 
a gyermek biztonságban magát, hogyha 
tudja, hol vannak a határai. A szülő által 
felállított korlát megvédi őt, segíti az 
eligazodásban. Addig provokálja a 
gyermek a szülőt, míg ezt nem látja 
biztosan.  
A szülők elégedetten állították a 
tanácsadáson, hogy gyermekük és közöttük 
partneri viszony van. A gyermek 
bizonytalan, szorongó volt. A kicsik 
igénylik, hogy megmondják nekik, mit, 
hogyan tehetnek. Irányítanunk kell őket, a 
mi felelősségünk, hogy kijelöljük a 
számukra biztonságos kereteket, ahol 
felszabadultan működhetnek.  A keretek 
nélkül élő, határait tapogató gyermek 
bizonytalan, védtelen. 

A jó szülő-gyerek viszonyban tehát a szülő 
a kezdeményező, hogyha ezek a 
kezdeményezések a gyerekek számára 
pozitív változást jelentenek, a kapcsolatban 
partnerekké válnak, részt vesznek annak 
fenntartásában.  
 
 
Egyszer volt egy kemence 
 
Egyszer volt egy kemence, belebújt a kis 
Bence. 
Kormos volt a kemence, fekete lett a kis 
Bence. 
Ránézett a mamája, nem ismert a fiára. 
Becsukta a kemencét, jól elverte kis 
Bencét. 
 
  
Este van már, alkonyul 
Este van már, alkonyul, 
Nyuszi füle lekonyul. 
Dorombol a kiscica, 
Aludj te is, Katica! 
 
Reggel van már, ragyogó 
Reggel van már, ragyogó, 
Fütyörészik a rigó. 
Csirip-csirip, csicsereg, 
Jó reggelt, kisgyerekek! 
 
  
Akinek a szeme kék 
 
 Akinek a szeme kék, 
Takarója a nagy ég. 
Akinek a szeme zöld, 
Puha ágyat vet a föld. 
Akinek barna, 
Eledele alma. 
Akinek fekete, 
Liliom a tenyere! 
 
 

 
 
 

Összeállította: Vivicus 
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Mazsola 

 
Szeretettel köszöntök minden kedves 
olvasót. Recept rovatunkban ezúttal 
könnyen elkészíthető, frissítő finomságok 
receptjeit „tálalom”. Jó mazsolázást, sütést, 
főzést kívánok! 
 
 
Gyümölcsjoghurt 4 személyre 
 
Hozzávalók: 
1 liter natúr joghurt 
3-4 evőkanál méz 
Tetszés szerinti gyümölcs (eper, meggy, 
málna, ribizli, banán, alma, barack, bármi, 
ami épp  van) 
 
Elkészítés: 
A joghurtot kiöntjük egy tálba, 
belekeverjük a mézet, és az apróra vágott 
gyümölcsöt és már fogyasztható is. 
 
 
Mentás limonádé 
 
Hozzávalók: 
Maréknyi friss menta 
2 citrom 
1 lime (ez elhagyható) 
Ízlés szerint 2-3 kanál méz vagy cukor 
Kancsónyi víz 
 
Elkészítés: 
A kancsó vízbe beletesszük a mézet, 
kifacsart citromlevet, mentát, és ha van, a 
kockára vágott  lime-ot. Fogyaszthatjuk 1 
órán belül is leszűrve,de hagyhatjuk egy 
éjszakán át állni, és reggel leszűrve frissítő 
innivaló. 
 
 
Bögrés süti 
 
Hozzávalók: 
(mindent egy normál bögrével mérünk ki) 
3 bögre liszt 
2 bögre cukor 
1 bögre olaj 

1 bögre szódavíz 
4 db tojás 
20 gramm sütőpor 
cukrozatlan kakaó ízlés szerint 
 
Elkészítés: 
Semmi más dolgunk sincs, csak 
összekeverni a hozzávalókat, (robotgéppel 
a homogénebb állapotért). Sütőpapírral 
bélelt tepsibe tölteni, és előmelegített 
sütőben (180 C) 50 percig sütni. 
A tepsibe öntött tészta díszíthető 
gyümölccsel (málna, ribizli, meggy, alma, 
bármi, ami épp van), és így is  nagyon-
nagyon finom. 
 
 
Joghurtos zöldbabsaláta friss kaporral 
 
Hozzávalók: 
80 dkg sárgahüvelyű zöldbab 
3 kemény húsú paradicsom 
2 zöld kaliforniai paprika 
2 közepes lilahagyma 
1 nagy natúr joghurt 
Frissen őrölt bors 
2 gerezd fokhagyma 
1 csokor friss kapor 
0,5 dl olívaolaj 
 
Elkészítés: 
A 4-5 cm-esre vágott zöldbabot sós vízben 
roppanósra főzzük, majd leszűrjük, és 
kihűtjük. A héjától megfosztott, 
kimagozott, csíkokra vágott paradicsomot, 
a kicsumázott, szintén csíkokra vágott 
paprikát, a vékony félkarikákra szeletelt 
lilahagymát hozzáadjuk, s lazán 
összeforgatjuk a babbal. 
Az öntethez a joghurtot sóval, borssal, a 
zúzott foghagymával, az összeaprított 
kaporral ízesítjük. Az olivaolajat 
hozzákeverjük, és a salátára locsoljuk. 
Az egészet lazán összeforgatjuk, majd 
hűtőben pihentetjük egy kicsit, hogy az 
ízek összeérjenek. 
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Sajtos-tejszínes cukkini 4 személyre 
 
Hozzávalók: 
800 g cukkini  
160 g durum tészta  
140 g karaván füstölt sajt  
120 g kávétejszín  
60 g túra sajt 
60 g vöröshagyma 
20 g 70 % zsírtartalmú margarin  
8 g majoranna  
8 g só  
2 g petrezselyemzöld  
2 db. közepes méretű tojás  
0,2 g feketebors 
 
Elkészítés: 
A cukkinit tisztítsuk meg, sózzuk be, és 
hagyjuk állni, majd jól nyomkodjuk ki, 
hogy a leve lecsöpögjön. A margarint 
olvasszuk meg, majd adjuk hozzá az apróra 
vágott vöröshagymát, és fonnyasszuk meg. 
Ezután adjuk hozzá a cukkinit, és fedő alatt 
pároljuk össze. Ezután hagyjuk hűlni, 
addig, amíg a durumtésztát sós vízben 
megfőzzük, és megcsináljuk a tejszínes-
sajtos öntetet: a reszelt karaván és túra 
sajtot összekeverjük a tojással, tejszínnel 
és fűszerekkel. 
Miután a tészta kifőtt, a cukkinit és a 
tésztát keverjük össze a tejszínes-sajtos 
öntettel, és rakjuk hőálló edénybe, tetejét 
fóliával fedjük be, és forró sütőben süssük 
meg.  
 
 
Spenótkrém 
 
Hozzávalók: 
15 dkg spenót 
20 dkg vajkrém (zöldfűszeres vagy natúr) 
2 kiskanál reszelt parmezán sajt 
olívaolaj, 
só, 
fekete bors, 
2 gerezd fokhagyma. 
 
Elkészítés: 
A felszeletelt fokhagymát egy kis 
olívaolajon megfuttatjuk. 

Hozzáadjuk a megmosott, felaprított 
spenótot, majd addig pároljuk, amíg az 
ízek össze nem érnek. Hagyjuk kihűlni, 
majd alaposan elkeverjük a vajkrémmel. 
Végül megszórjuk a sajttal, és máris kész a 
finom krém, melyet friss pirítós mellé, 
mártogatósként tálalhatunk. 
 
Jó sütést-főzést, és nem utolsó sorban jó 
étvágyat kívánok! 
 
 

 
Összeállította: Vivicus 

 
 

Kishírek, érdekességek a 
nagyvilágból 

 
Vakoknak segít az androidos 

alkalmazás 
 
Az érintőképernyős mobiltelefonok 
megjelenése azt eredményezte, hogy a 
vakok és látássérültek ki lettek zárva ezek 
használatából, hiszen még azok a fizikai 
gombok is eltűntek a készülékekről, 
amelyeket korábban a használathoz ki 
tudtak tapogatni. Akadnak alkalmazások, 
amelyek ezt a problémát igyekeznek 
áthidalni, de komplett megoldás még nem 
született ezen a területen. 
 
A Sight and Sound Technology 
fejlesztőcég azonban egy non profit 
szervezettel, a Screenreaderrel társulva 
kifejlesztette a Georgie nevű androidos 
alkalmazást, amely a remények szerint 
rengeteg segítséget nyújt majd a vakoknak 
mindennapjaik során. A Georgie nem is 
applikáció, hanem inkább egy speciális 
kezelőfelület, ahol méretes, akár színes 
gombok segítenek a felhasználóknak 
eligazodni a funkciók között. Minden 
érintést hangüzenetek kísérnek, így a 
látássérült tökéletesen tudja, hogy éppen 
mit nyomott meg és annak mi a 
következménye. 
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A tárcsázás így sokkal könnyebb, de az 
SMS-küldés is megoldható, amihez a 
Google hangfelismerő alkalmazását 
használják. A többi funkció is elsősorban a 
Google szolgáltatásaira épül: a felhasználó 
egy gombnyomással meg tudja állapítani, 
hogy hol tartózkodik, a közelben milyen 
tömegközlekedési eszközök állnak meg, 
illetve indulnak, vagy milyen kávézóba, 
étterembe tudna betérni. Ha valaki 
végérvényesen eltévedne, akkor a 
hozzátartozóktól segítséget is tud kérni 
úgy, hogy megosztja tartózkodásának 
pontos koordinátáit. Másik hasznos 
segítség a szövegfelismerő funkció, ami 
egy fotó elkészítése után képes be, majd 
felolvasni, hogy mi áll az étlapon. 
 
A Georgie egy július 17-18-án megtartott 
rendezvényen indult el hivatalosan, a 
vásárlók pedig kétféle módon juthatnak 
hozzá. Egyrészt előre telepítve 
megtalálható lesz a Samsung XCover és 
Motorola Defy+ JCB 2 mobiltelefonokon, 
de önmagában, 149 fontért is letölthető 
lesz a Play Store-ból minden 2.2-nél 
frissebb, androidos mobilra. Mivel angol 
fejlesztésről van szó, a Georgie előnyei 
egyelőre csak angol nyelven élvezhetőek, 
de reméljük, hogy hamarosan akár 
hazánkban is megjelenik egy magyarított 
verziója. 
 

Forrás: www.technet.hu 
 
 
A túl sok és a túl kevés alvás 

is öregíti az agyat 
 
Újabb tanulmányok igazolják, hogy az 
alvás mennyisége és minősége 
kapcsolatban lehet a szellemi leépüléssel - 
számoltak be róla kutatók az amerikai 
Alzheimer Szövetség Vancouverben 
megrendezett nemzetközi konferenciáján. 
 
Az egyik ismertetett tanulmány szerint a 
túl kevés és a túl sok alvás is mintegy két 
évet öregít az agy "korán", míg egy másik 
vizsgálat eredménye arra utalt, hogy a 

napközben tapasztalt folytonos álmosság 
idősebb embereknél a szellemi leépülés 
előrejelzője lehet 
Az első tanulmányban 15 ezer nő adatait 
elemezve jutottak arra a kutatók, hogy 
azok, akik naponta átlagosan öt óránál 
kevesebbet vagy kilenc óránál többet 
alszanak, gyengébben teljesítettek a 
mentális teszteken azokhoz képest, akik 
átlagosan naponta hét órát töltöttek 
alvással. A túl kevés és a túl sok alvás két 
év öregedéssel egyenértékű romlást 
okozott a mért kognitív képességekben. 
 
Az évtizedekig tartó követéses 
vizsgálatban azt is megfigyelték a kutatók, 
hogy azok a nők, akiknek az alvásideje 
jelentősen megváltozott az évek során, 
gyengébben teljesítettek a későbbi 
teszteken, függetlenül attól, hogy mennyi 
volt az eredeti alvási időtartamuk. Az 
alvási idő jelentős megváltozásának 
hátterében a cirkadián ritmus - az alvás és 
ébrenlét 24 órás ritmusának - felborulása 
állhat, ezért romolhatnak az érintettek 
kognitív funkciói. 
 
A San Franciscó-i Kaliforniai Egyetem 
kutatói tanulmányukban 1300-nál több, 75 
év feletti nő alvásminőségét vizsgálták 
szenzorokkal. Úgy találták, hogy azoknál, 
akiknél alvászavar vagy légzési zavar 
jelentkezett, kétszer nagyobb 
valószínűséggel jelentek meg a követés öt 
éve alatt az enyhe szellemi leépülés jelei. 
 
Francia kutatók közel 5 ezer olyan embert 
követtek nyomon nyolc éven keresztül, 
akiknek az életkora 65 év felett volt a 
vizsgálat kezdetekor. Az álmatlanság 
különböző formáit elemezve azt figyelték 
meg, hogy azoknál, akik napközben szinte 
folyamatos álmossággal küzdöttek, 
nagyobb volt a demencia megjelenésének 
kockázata a követés ideje alatt. 
 
 

Forrás: www.origo.hu 
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Nem a sárgabarack a hosszú 
élet titka 

 
Mint minden sárgabarackszezonban, idén 
is terjed a hosszú életű hunza törzs 
tagjairól szóló hír. Bár tény, hogy a 
sárgabarack, a magja, illetve a magjából 
préselt olaj jótékony hatású, a sárgabarack 
azonban nem a hosszú élet titka. 
 
"A tudomány mai ismeretei szerint csupán 
egyetlenegy embercsoport mentes a ráktól. 
Ez a kis közösség a hunza törzs Kasmír 
északnyugati hegyvidékén, s tagjai híresen 
hosszú életűek. Nem sújtják őket az 
úgynevezett civilizációs ártalmak: 
szívbetegségek, vérnyomás problémák, 
daganatos megbetegedések. A nőknél 
ismeretlen a klimax, a férfiak még 90 éves 
korukban is nemzőképesek. Titkuk 
bizonyítottan a táplálkozási szokásaikban 
keresendő. ... A hunzák földjén, ahol a 
pénz fogalmát nem ismerték, egy ember 
gazdagságát a birtokában lévő 
sárgabarackfák számán mérték le. A 
gyümölcsöt ők az év minden szakában 
fogyasztják, amikor friss a termés, azt, de a 
magját nem dobják el, hanem a napon 
megszárítják, s elteszik télire. Naponta 30-
50 barackmagot esznek meg. Ebből 
préselnek olajat, amellyel sütnek-főznek, s 
még kozmetikumként is használják" - áll a 
minden sárgabarackszezonban felbukkanó 
e-mailben. 
 
Bár a fenti szövegnek van valóságtartalma, 
erősen misztifikálja a Himalája pakisztáni 
részén, 2500 méteres magasságban a mai 
napig meglehetősen elzártan élő 
népcsoportot. A hunzák fantasztikus 
egészségi állapotáról szóló híradások 
elsősorban annak a kevés nyugati utazónak 
a beszámolóin alapulnak, akik a XIX. 
század végén, XX. század első felében 
eljutottak a Hunza-völgybe, és akik az 
objektivitás helyett inkább egy rózsaszín 
szemüvegen keresztül tekintettek az 
egzotikus népcsoportra. Például a 
daganatos betegségekről nem létezhettek 
ekkor még statisztikák, így az az állítás, 

hogy a hunzák nem ismerik a rákot, 
mindenképpen fenntartással kezelendő. 
Nem beszélve arról az állításról, hogy a 
nőknél ismeretlen a klimax, ami 
természetesen csak akkor lehetne igaz, ha 
minden egyes nő meghalna még a változó 
kor előtt. 
 
Tény, hogy a hunzáknál sokáig nem voltak 
jellemzőek a civilizációs betegségek, ám 
ennek ára volt. Emberfeletti munkával 
teraszos földművelést alakítottak ki a 
völgyben, amelyben éltek, ám a 
megtermelt táplálék még így sem volt 
elegendő, a tavaszi hónapokban gyakran 
éheztek. A sok munka és az ezzel járó 
mozgás, illetve a korlátozott mennyiségben 
rendelkezésre álló élelem, a rendszeres 
tavaszi böjt megvédte őket az elhízástól. 
Nyáron, amikor termettek a zöldségek-
gyümölcsök, jellemzően csak friss, nyers 
ételt fogyasztottak, szinte teljesen 
vegetáriánusok voltak, húst csak a téli 
hónapokban ettek. 
 
Elzártságuknak köszönhetően számos 
betegséggel csak a XX. század második 
felében találkoztak, csakúgy, mint a 
finomított vagy feldolgozott 
élelmiszeripari termékekkel. Az 1950-es 
évekig ismeretlen volt számukra a cukor, 
és mézet sem készítettek, aszalt 
sárgabarackkal édesítettek. A 
sárgabarackot egyébként is sokoldalúan 
felhasználták, és a gyümölcs feltehetőleg 
hozzájárult ahhoz, hogy a hunzákat a mai 
napig az egyik leghosszabb életű 
népcsoport közé sorolják. 

Nem minden sárgabarack kajszi 

"A köztudattal ellentétben a sárgabarack 
származási helye nem Örményország vagy 
Perzsia; még távolabbról: Kínából, Közép-
Ázsiából érkezett. Kétezer éve, a Selyemút 
mentén kezdett el terjedni, Magyarországra 
a török hódoltság idején ért el, először 
Tolna városába. Később Kecskemét és 
Gönc is híres sárgabarack-központtá vált" - 
mondja dr. Surányi Dezső, a Ceglédi 
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Gyümölcstermesztési Kutató-Fejlesztő 
Intézet tudományos főmunkatársa.  
 
A génbankként is működő intézetben több 
mint 150 sárgabarackfajtát őriznek: 
részben hazai tájfajtákat, hibrideket, 
valamint külföldi fajtákat is. Egyébként a 
kajszi szó nem szinonimája a 
sárgabaracknak, ugyanis a kajszik csak egy 
csoportja a sárgabarackoknak: azaz minden 
kajszi sárgabarack, de nem minden 
sárgabarack kajszi. Igaz, a városi piacokon 
ma már többnyire csak kajszival találkozik 
a vásárló, vidéken azonban egy-egy régi 
gyümölcsösben más sárgabarack fajták is 
megízlelhetők. 
"A sárgabarack húsának legfőbb előnye 
magas flavonoidtartalma, ezért antioxidáns 
hatású, és ily módon segíti megelőzni a 
daganatokat" - mondja Surányi. Emellett 
béta-karotint is tartalmaz, amely az A-
vitamin előanyaga, és segíti a szem, a bőr, 
a haj, valamint a köröm egészségének 
megőrzését is. A gyümölcs továbbá gazdag 
C-vitaminban is, az ásványi anyagok közül 
pedig káliumot, ként, foszfort, 
magnéziumot és vasat is tartalmaz nagyobb 
mennyiségben. 
 

 

A sárgabarackmag ciánt is tartalmaz 

"A sárgabarackmag a hunzák miatt került a 
táplálék-kiegészítő ipar figyelemének 
központjába. Felmerült, hogy a 
hunzák hosszú életüket ennek köszönhetik, 
ezt azonban  tudományosan nem igazolták, 
azaz nem a sárgabarackmag a hosszú élet 
titka. Vannak azonban kísérletek, amelyek 
szerint a barackmagban található cián-
glikozidok a kemoterápiához hasonlóan 
hatnak: elpusztítják a rákos sejteket" - 
mondja dr. Surányi Dezső. "Ismerünk édes 
és keserű magvú sárgabarackot is, az 
utóbbiak magjában több a ciánvegyület, ez 

adja a mag keserűségét is. Ám mivel 
ciánvegyületről van szó, fogyasztását nem 
szabad túlzásba vinni: maximum 5-6 
testsúlykilogrammonként 1 mag ajánlott 
naponta" - mondja a gyümölcsész. Például 
egy 60 kilós ember körülbelül 10 magot 
ehet meg naponta. 

Kis mennyiségű ciánvegyület 
ártalmatlanítását a szervezet enzimei 
képesek elvégezni, nagyobb mennyiségűét 
azonban nem. Részben ez az oka, hogy 
sem az USA-ban, sem az Európai Unióban 
(így Magyarországon) nem engedélyezik 
az amigdalinnak is nevezett vegyület 
forgalmazását például táplálék-
kiegészítőkben. A cián-glikozidok 
egyébként szinte minden csonthéjas 
magjában megtalálhatók, legnagyobb 
mennyiségben a keserű mandulában. "De 
nem ez az egyetlen fontos vegyület a 
magban, ugyanis igen magas a magbél B17 
vitamin tartalma is, amelynek pedig a rák 
megelőzésében lehet jelentősége. Ha valaki 
magot akar enni, annak azt javaslom, hogy 
a valódi, édesmagvú Magyar kajszi, 
Bíborkajszi és Ceglédi óriás magját 
fogyasszák, azokban a fajtákban a cián-
glikozid minimális, de a B17 vitamin 
magas" - mondja Surányi.  
 
A kereskedelemben kapható 
sárgabarackmag-olaj könnyen emészthető, 
telítetlen zsírsavakban és tápanyagban 
gazdag, ezért fogyasztás mellett 
bőrápolásra, a ráncok kisimítására is 
alkalmazható. "Főleg a tibeti barackfajták 
(Armeniaca holosericea, A. mandshurica) 
magja gazdag olajban, de már Európában, 
a Conti-Alpokban is van olyan 
sárgabarackfaj (Armeniaca brigantiaca), 
melyet kisebb ültetvényekben, kifejezetten 
az olajáért ültettek" - mondja Surányi. 
"Érdekesen alakul a világ barackmagolaj-
előállítása. Törökországban 20, 
Pakisztánban 9 (elsősorban a hunzák), de 
Kínában 1000, az USA-ban pedig 790 
tonna mennyiségben sajtolják az olajáért a 
sárgabarack valamelyik faját évente. A 
francia és olasz magolajtermelés nem több, 



SzemFüles                                                                                             15. szám, 2012 NYÁR 

 

> 22 < 
 

mint 5-6 tonna/év. "A gyümölcsészet 
számára egyébként a következő évek 
kihívása olyan sárgabarack fajták 
nemesítése lesz, amelyek 
szacharóztartalma alacsony. A kajszi 
ugyanis a magas szacharóztartalma miatt 
megterheli a szervezetet, növeli a 
cukorbetegség kialakulásának kockázatát. 
Hagyományos fajtán alapuló, de mérsékelt 
szacharóztartalmú fajtát igyekszünk 
előállítani és szelektálni." 
 

Forrás: www.origo.hu 
 

 
Kesztyű és egy alkalmazás 

alakítja a jelnyelvet beszéddé 
 
Három ukrán diák olyan érzékelő kesztyűt 
fejlesztett ki, mely egy alkalmazással 
együttműködve a jelnyelvet automata 
beszéddé alakítja. 

Az Enable Talk projekt a héten első díjat 
nyert a 2012-es Microsoft’s Imagine 
Cupon, Sydneyben. 

A QuadSquad csapat - Anton Stepanov, 
Anton Posternikov és Maxim Osika – 75 
ország 350 diákját győzte le. Enable Talk 
kesztyűjük elősegíti, hogy a siket és 
hallássérült emberek a jelnyelvet nem 
ismerőkkel is tudjanak kommunikálni. 

A trió nevezésében leírta: „nemrégiben egy 
szupermarketben láttuk, hogy a 
pénztárosnak nehézségeket okozott egy 
nehezen beszélő embert megérteni, ezért 
úgy gondoltuk, milyen hasznos lenne egy 
készülék, amellyel ez a kommunikációs 
akadály legyőzhető. Meglepődtünk, amikor 
kiderült, hogy nincs ilyen készülék a 
piacon. Később, amikor kapcsolatba 
léptünk iskolánk hallássérült atlétáival, 
megerősítést nyert, hogy szükség lenne egy 
ilyen megoldásra a jobb kommunikáció 
érdekében.” 

A kesztyű rugalmas, könnyen használható, 
olcsón előállítható és akkumulátorral 

működik. Az egyes kesztyűk 15 hajlítás és 
tapintásérzékelővel, giroszkópokkal, 
gyorsulásmérőkkel és egy iránytűvel 
vannak felszerelve, hogy meg tudják 
állapítani a kesztyű pozícióját a térben. 
Emellett napelemeket is kaptak, hogy 
így növeljék az akkumulátorok 
élettartamát.  

A hallássérült ember a kesztyű és egy 
alkalmazás segítségével olyasvalakivel 
tud kommunikálni, aki nem ismeri a 
jelnyelvet. A kesztyű „begyűjti” a 
gesztusokat, az Enable Talk okostelefon-
alkalmazás pedig lefordítja az adatokat. Az 
alkalmazást vezeték nélkül lehet használni 
Bluetooth technológiával. A csapat a 
Microsoft Speech és Bing API-jait 
használja a jelek lefordítására és 
lejátszásra.  
 
A rendszer új gesztusokat is tanulhat, míg 
a felhasználók módosíthatják azokat a 
jeleket is, melyeket a csapat a sztenderd 
kollekcióba szándékozik beépíteni. A 
csapat már számos prototípust kifejlesztett, 
és le is tesztelte a jelnyelvvel 
kommunikáló hallássérült emberekkel.  
 
A verseny 25 ezer dolláros díja több mint 
felét fedezi azon 40 ezer dollárnak, mely a 
gyártás előkészítéshez szükséges. A 
költségek a szoftverfejlesztést és 
rendszertesztelést is felölelik. A jelenlegi 
prototípus költségei mintegy 50 dollárt 
kóstálnak, azonban a közeljövőben a 
tömeggyártással az Enable Talk darabja 20 
dollár lehet.  
 
Jelenleg mintegy 40 millió siket, néma és 
siketnéma embert tartanak számon 
világszerte, és míg nagy részük a jelnyelvet 
használja a kommunikációhoz, nagyon 
kevés olyan ember van, aki meg is érti a 
jeleket.  
 
 

Forrás: www.hirado.hu 
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Van, amiben okosabbak a 
delfinek 

 
Rájöttek, hogyan kapnak tiszta képet a 
delfinek a buborékfelhőbe burkolózó 
tárgyakról. A vízben lévő buborékok még a 
modern tengeralattjárók radarjait is 
megzavarják, de az eredmények 
segíthetnek a szonárok fejlesztésében. 
 

 
 

Az emberi hangradarok (szonárok) - noha 
technikailag magasabb szinten állnak - sok 
szempontból még mindig alulmúlják a 
delfinek legfőbb érzékszervének 
teljesítményét. A tengeralattjárók 
szonárjainak képalkotását még manapság 
is erősen zavarják a víz alatti buborékok. 
Ennek oka, hogy a buborékok sokkal 
erősebben verik vissza a hanghullámokat, 
mint a mögöttük rejtőző tárgyak. 

A kutatókat régóta izgatja, hogyan 
birkóznak meg a delfinek ezzel a 
problémával. Ezeket az emlősöket ugyanis 
szemmel láthatóan nem zavarják a 
buborékok a zsákmány megtalálásában, sőt 
maguk is gyakran vadásznak úgy, hogy 
buborékfüggönnyel kerítik be a halrajokat. 

A kutatók szellemes kísérletet terveztek a 
kérdés megválaszolására. Egy nagy 
medencébe buborékfelhőt "lőttek be" egy 
tűzoltó fecskendőhöz hasonló eszközzel. A 
buborékok eltakarták a céltárgyat, egy alig 
baseball-labda méretű acélgolyót. Ezután a 
kutatók - a delfinek kattogó hangjához 
hasonló - rövid hangimpulzusokat 
bocsátottak a tárgy irányába. A 
visszhangot rögzítették, és az adatokat 
matematikai elemzésnek vetették alá, hogy 
a hangjelek alapján meghatározzák a golyó 
helyzetét. Eredményeikről a matematikai 
és fizikai újdonságokat közlő Proceedings 

of the Royal Society A folyóiratban 
számoltak be. 

A kísérlet teljes sikerrel járt, mondta 
Timothy Leighton, a Southamptoni 
Egyetem fizikus mérnöke. "Normál 
körülmények között a buborékos víz kicsit 
ahhoz hasonló, mintha sűrű ködben 
vezetnénk éjszaka. A fényszórók 
bekapcsolása nem javítja a sofőr látását, 
mivel a ködcseppek csupán szétszórják a 
fényt. A buborékok hasonló módon szórják 
a hangot. Azonban az általuk visszavert 
hang felerősödik. A buborékok akár 
egymilliószor erősebben is visszaverhetik a 
hanghullámokat a vízben, mint egy 
hasonló méretű acélgömb" - mondta 
Leighton. "Ez az erős visszaverődés 
nagyon megnehezíti, hogy a szonár 
átlásson a buborékos vízen." 
 
A kutatók - a delfinek példájából kiindulva 
- biztosak voltak abban, hogy van 
valamilyen módszer, amelynek 
segítségével át lehet látni a buborékfelhőn. 
A delfinek szonárjának 
hangvisszaverődését nemlineáris 
matematikai módszerekkel elemezték. (Ez 
a fajta számítás a buborékok energia-
visszhangját használja ki, amely - az 
acélgolyóval vagy a halakkal ellentétben - 
az őket ért impulzus négyzeteként verődik 
vissza.) A számítások segítségével meg 
lehet "látni" a buborékok mögött rejtőző 
tárgyat. 
 
"Természetesen nem gondolom, hogy a 
delfinek vadászat közben számolgatnak a 
fejükben" - mondta Leighton, "de agyuk 
mégis bizonyos matematikai műveleteket 
végez, amikor dekódolja a buborékokon 
szóródó visszhangjeleket." 
 
A felfedezésnek nagy jelentősége lehet a 
tengeralattjárók szonárjának fejlesztésében, 
lehetővé teszi például, hogy az aknakereső 
tengeralattjárók hatékonyabban találják 
meg a célpontokat a zavaros vizekben. 
 

Forrás: www.origo.hu 
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Retinaprotézis lehet az új 
gyógymód 

 
Egérkísérletekben a vakság gyógyításában 
hatékonynak bizonyult a retinaprotézis, 
mely közel normális állapotára állította 
vissza a látókészséget - adta hírül a 
Proceedings of the National Academy of 
Sciences folyóirat. 
A fejlesztés, amelyet a kutatók reményei 
szerint hamarosan embereken is 
kipróbálhatnak, világszerte mintegy 25 
millió megvakult emberen segíthet, akiknél 
a szem ideghártyájának megbetegedése a 
kiváltó ok - leggyakrabban a sárgafolt 
(makula) degeneráció.  
 
A retinaprotézis ötlete nem új, a kutatók 
régóta próbálkoznak elektródák 
beültetésével, de génterápiás eljárásokkal 
is kísérleteznek. A Cornell Egyetem (New 
York, Egyesült Államok) munkatársai 
viszont egy magasabb szintre léptek: a 
protézist egy számítógépes chiphez 
kapcsolták, mely képes utánozni a fény 
keltette idegi impulzusokat, és azokat 
továbbítja az agy felé. Sheila Nirenberg 
professzor és munkatársai már tíz éve 
dolgoznak a módszeren, és próbálták 
megfejteni a retina és az agy kódolási 
rendszerét. 
 
A retinabetegségek során az ideghártya 
fényérzékeny receptorai pusztulnak el, e 
nélkül a szem nem képes a fényingereket 
átalakítani neurológiai jelekké. Általában 
azonban a jelátvitelben szerepet játszó 
kapcsolósejtek (ganglionsejtek) működése 
ép marad, így az elvi lehetőség megvan, 
hogy a feldolgozás pótlása visszaadhatja a 
látás készségét.  
 
Sajnálatosan a korábbiakban tesztelt 
elektródok csupán kevéssé voltak képesek 
ingerelni a ganglionsejteket, és az 
alternatív megoldást jelentő génterápiás 
módszer sem váltotta be a hozzá fűzött 
reményeket. Jelen vizsgálat újszerűsége 
abban rejlik, hogy felismerték, a 
ganglionok ingerlése önmagában nem 

elégséges, hanem egy bonyolult 
matematikai modell alkalmazása szükséges 
- ennek kivitelezése a beépített számítógép 
feladata. A következő lépés a módszer 
embereken történő kipróbálása lehet. 

 
 

Forrás: www.hazipatika.com 
 

 
Összeállította: Gabó 

 
 

KönyvjelzőKönyvjelzőKönyvjelzőKönyvjelző    

 
Kultúra rovatunkban folytatjuk Helen 
Keller önéletrajzi könyvének bemutatását. 
Ezúttal a 8., 9. és 10. fejezettel 
kedveskedünk Ön9knek. 

 
VIII. 

Miss Sullivan ittléte alatt az első karácsony 
nagy esemény volt. Mindenki készített 
nekem valami meglepetést, de még ennél is 
inkább mulattatott az, hogy én és Miss 
Sullivan együtt készítettünk meglepetést 
mindenkinek. Nekem rendkívül tetszett az 
a titokzatosság, amivel rejtegettük a 
holmikat. 

A háznál mindenki arra igyekezett, hogy 
fokozza bennem a kíváncsiságot. Egy-egy 
szót mondtak, hogy kitaláljam. Minden 
este a tűz körül ültünk, s "hogy tetszik" 
játékot játszottunk egészen karácsonyig. 

Karácsonykor a tuscumbiai iskolás 
gyermekeknek is karácsonyfájuk volt, s 
meghívtak engem. A tanterem közepén állt 
egy szép fa. Halvány lángok lobogtak a 
levegőben, ágain gyümölcs csüngött. 
Leírhatatlan boldogság pillanata volt. 
Táncoltam és ugrándoztam a fa körül. 
Magamon kívül voltam. Midőn 
megtudtam, hogy mindegyik gyereknek 
van ajándék a fán, nagyon örültem, mert 
azok a jó emberek, akik a fát fölállították, 
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megengedték, hogy én osszam ki az 
ajándékot a gyermekeknek. 

Úgy elfoglalt a kiosztás, hogy a nekem 
szóló ajándékot nem vettem észre. Mikor 
elvégeztem, nagyon utolért a vágy és 
türelmetlenség, hogy lássam már az igazi 
karácsonyt. Tudtam, hogy amit itt 
ajándékul kaptam, nem lehet az, amiről 
annyi beszéd és célozgatás folyt. Tanítóm 
megmondta, hogy amit ezután kapok, 
sokkal szebb lesz. De a végén 
lecsendesítettek, hogy elégedjek meg most 
azzal, amit a fáról kaptam, s hagyjam a 
többit reggelre. 

Este kitettem a harisnyámat, de sokáig nem 
tudtam elaludni, mert titokban meg 
szerettem volna tudni, mit csinál az angyal. 
Végül egy új babával és egy fehér 
medvével elaludtam. Reggel én költöttem 
fel a családot az első "víg karácsonyt" 
köszöntéssel. 

Nem csak a harisnyában volt ajándék 
számomra, hanem az asztalon, a székeken, 
az ajtónál, még az ablak párkányán is. 
Úgyszólván egyet sem tudtam lépni, hogy 
ne bukkanjak valami karácsonyi ajándékra. 
De boldogságom pohara akkor telt meg, 
amikor tanítóm megajándékozott egy 
kanárival. 

A kis Tim olyan szelíd volt, hogy ujjamra 
szállt, és a cukrot meg a cukrozott 
cseresznyét a tenyeremből ette. Miss 
Sullivan megtanított arra is, miképpen 
viseljem gondját a kis jószágnak. Minden 
reggel, a reggeli után, kitisztítottam 
kalitkáját, megtöltöttem kis edényeit 
maggal, friss vízzel és egy kevés tyúkhúrt 
tettem a kalitka közepén levő hintájára. 

Egyik reggel a kalitkát az ablak párkányán 
hagytam, mialatt vízért mentem. Mikor 
visszajöttem, éreztem, hogy egy nagy 
macska mellettem suhan ki az ajtón. Az 
első pillanatban nem vettem észre mi 
történt, de mikor benyúltam a kalitkába, s 
Tim kis szárnya nem csapdosta kezemet, s 

kis lábaival nem fogózott ujjaimba, tudtam, 
hogy kedves énekét többé nem fogom 
élvezni. 

IX. 

Életemnek egyik nagy eseménye volt 
bostoni utam 1888 májusában. Olyan jól 
emlékszem a készülődésre, elindulásra 
tanítómmal és anyámmal az útra, és végül 
a Bostonba érkezésre. Milyen más volt ez 
az út, mint a baltimore-i két évvel azelőtt! 

Most már nem voltam az a nyugtalan, 
izgatott kis teremtés, mint akkor, amikor 
mindenkinek csak rám kellett ügyelni. 
Csöndesen ültem Miss Sullivan mellett, s 
érdeklődéssel figyeltem, amint rendre 
mondta, milyen szép dolgokat lát az 
ablakon keresztül: a Tennesse folyót, a 
nagy gyapotföldeket, a halmokat, erdőket, 
az állomásoknál levő négereket, akik a 
vonathoz jöttek, és ízletes gyümölcsöt 
árusítottak. Velem szemben az ülésen volt 
Nancy babám új öltözetben. Amikor nem 
figyeltem Miss Sullivan beszédjére, 
ölembe vettem a babát, de legtöbbször 
megnyugodtam, hogy alszik. 

Minthogy többször nem lesz alkalmam 
Nancy-vel - a kedves babával - 
foglalkozni, most elmondom szomorú 
történetét. Sáskával traktáltam meg 
Bostonban, habár soha sem mutatta, hogy 
szeretné. A Perkins-intézet egyik 
felügyelőnője titokban elvitte, hogy 
megfürössze. Ezt szegény Nancy nem bírta 
ki. Egy halom gyapot lett az egész baba. 
Csak a két rossz szeméről tudtam 
ráismerni. 

Mikor a vonat Bostonba megérkezett, úgy 
tűnt nekem, mintha egy tündérmese 
kezdődött volna! A "hol volt, hol nem 
volt" éppen most volt, és itt volt. 

Alighogy megérkeztünk a Perkins-féle 
vakok intézetébe, mindjárt barátságot 
kötöttem a kis vak gyermekekkel. 
Kimondhatatlan öröm volt nekem, hogy ők 



SzemFüles                                                                                             15. szám, 2012 NYÁR 

 

> 26 < 
 

értették a kéznyelvet. Milyen felséges 
dolog, hogy én más gyermekekkel beszélni 
tudok a magam nyelvén! 

Eddig csak úgy beszélgettem, mint valami 
külföldi idegen, aki tolmácsot használ. De 
itt egészen otthon éreztem magamat. 
Későre tudtam elhitetni magammal, hogy 
az intézeti gyermekek is vakok. Azt 
tudtam, hogy én nem látok, de azt már nem 
tudtam fölfogni, hogy ezek a kíváncsi, 
kedves gyermekek, akik engem 
körülvettek, s velem játszottak, mind 
vakok volnának. 

Emlékszem, mennyire meglepett, s milyen 
nagyon fájt nekem, hogy mikor hozzájuk 
beszéltem, ők is kezemre tették a kezüket, 
hogy ők is ujjukkal olvassák a könyveket. 
Előre figyelmeztettek rá, és mégis 
megfoghatatlan volt előttem, hogy akik 
hallanak, azok is csak úgy tudnak látni, 
mint én, aki ettől a drága kincstől is meg 
voltam fosztva. Úgy képzeltem, hogy 
nekik van valamilyen "másodrendű 
látásuk". 

Kis barátaim nagy örömben voltak, hogy 
játékba elegyedtem velük, és feledtem 
bánatomat. 

Egy nap alatt egészen otthon éreztem 
magamat a vak gyermekek társaságában. 
Már csak arra gondoltam, mi újabb 
mulatságunk lesz ott-időzésem alatt. 
Boston volt nekem a világ közepe, s tán 
nem is hittem, hogy Bostonnál tovább is 
terjed a világ. 

Bostonban meglátogattuk a Bunker Hillt. 
Tanítóm itt tartotta az első leckét 
történelemből. Mikor elbeszélte, milyen 
vitézül harcoltak ezen a helyen a 
bostoniak, egészen izgalomba jöttem. 
Fölmentem az emlékműhöz, 
megszámoltam a lépcsőket és eközben 
azon gondolkoztam, vajon a katonák innen 
a lépcsőkről lődöztek-e le az ellenségre. 

Következő nap Plymouthba kirándultunk. 
Ekkor ültem először hajón, ekkor jártam 
először a tengeren. Milyen élet és milyen 
nyüzsgés-mozgás volt ott! 

A gép zakatolásáról azt hittem dörög, s 
elkezdtem sírni, hogy immár nem fog 
sikerülni a piknik kinn a szabadban. Úgy 
tetszik, Plymouth-ban leginkább a nagy 
szikla ragadta meg figyelmemet, ahol a 
zarándokok (az első amerikai angol 
telepesek) kötöttek ki. Ezt meg tudtam 
tapogatni, ölelgetni, és el tudtam képzelni, 
milyen erős küzdelem lehetett. 

Egy úr megajándékozott a szikla 
modelljével, amikor a zarándokok termét 
meglátogattuk. Erről jól le tudtam olvasni 
ujjaimmal az évszámot: "1620", 
megtaláltam közepén az üreget, és mindazt 
elgondoltam magamban, amit tudtam e 
nevezetes dologról. 

Lelkemet gyermekies öröm és lelkesedés 
töltötte el, mikor elgondoltam, milyen 
gyönyörű munkát végeztek. Számomra ők 
voltak a világ legbátrabb vándorai 
mindazok között, akik hazát alapítani 
idegen országba indultak. Elgondoltam, 
hogy otthon nem voltak szabadok, s azért 
mentek el, hogy szabadságot biztosítsanak 
maguknak és társaiknak is. 

Később, mikor megtanultam, hogy 
száműzték őket és menekülniük kellett, 
szégyenérzet fogott el, bár látom, hogy 
nekik köszönhetjük "szép hazánkat". 

Bostonban szerzett barátaim között 
kedvesen emlékszem V. Endicott úrra és 
leányára. Irántam tanúsított szívességükből 
sok kedves emléket szereztem magamnak. 

Egyszer meglátogattuk gyönyörű lakásukat 
Beverlyben. Jól emlékszem, hogy sétáltunk 
a rózsautakon. Emlékszem Leóra, a nagy 
kutyára és a göndör szőrű kis Fritzre meg a 
pónira és arra, hogyan kereste kezemben a 
cukrot. 
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Arra is emlékszem, hogy először 
Brewsterben a kikötőnél játszottam a 
porondon. Endicott úr magyarázta nekem a 
nagy hajókat, melyek Bostonból Európa 
felé indultak. Endicott úrral azután is 
találkoztam, mindig szívélyes volt hozzám, 
és jól tudom, hogy elsősorban rá 
gondoltam, mikor Bostont a "jószívű 
emberek városának" neveztem. 

 
A kis Helen Keller, mihelyt tanulni kezdett, 
mindjárt magára vonta a figyelmet. 
Tanítója a bostoni Perkins-intézetbe 
tanárainak és barátainak csaknem 
naplószerű tudósítást küldött. A meglepő 
tehetségű siket-néma-vak lány a 
hírlapokban is sokszor szóba került. 
Hihetetlen dolgokat meséltek össze-vissza, 
amelyeknek fele sem volt igaz. Miss 
Sullivant bántotta a dolog, de nem volt mit 
tegyen. 

A Perkins-intézet évi jelentésében évről-
évre beszámolt kis tanítványáról. Minket is 
érdekelni fog egy pár részlet, mert 
kiegészíti és megmagyarázza Helen 
önéletírását Miss Sullivan a második 
tudósításában, mely 1888. októberéig 
terjed, ezeket írja: 

"Helennek a múlt évben kitűnő egészsége 
volt. A szemét és fülét szakemberek 
megvizsgálták, és azt a véleményt 
nyilvánították, hogy sem látó-, sem 
hallóképessége nincsen. 

Azt, hogy szagló- és tapintóérzéke milyen 
éles a testi tulajdonságok megismerésében, 
határozottan megmondani nem lehet, de 
szakemberek véleménye szerint ezek az 
érzékek nagy befolyással vannak az értelmi 
tehetség kifejlődésére. Stuart Dugald azt 
mondja, hogy néhány értékes szó, amely a 
lelki tehetségre vonatkozik, a szaglásérzék 
útján származott. A költészet minden 
nemzet nyelvében számos olyan szót 
használ, amelyből látszik, hogy a 
képzelőtehetség nagy mértékben 
támaszkodik a szaglóérzékre, sőt a szív 

erkölcsi gerjedelmei sem kerülhetik el 
hatását. 

Az bizonyos, hogy Helen sok 
gyönyörűséget szerez magának ezekkel az 
érzékekkel. 

Ha belép egy virágházba, arca kiderül, és 
az illata után megmondja, miféle virágok 
nyílnak ott. Az illatérzésre nagyon híven 
emlékezik vissza. A rózsa vagy ibolya 
illatát már előre élvezni tudja. Ezt észre 
lehet venni arcán, ha valaki bokrétát ígér 
neki valamelyik kedvelt virágjából. 
Megtörténik, hogy egy virág vagy 
gyümölcs illata valamely kedves családi 
jelenetet juttatja eszébe. 

Ez alatt az év alatt észrevehetőleg 
erősödött, vagyis finomodott a tapintó 
érzéke. Azt lehet mondani, hogy egész teste 
oly finom szervezetű, hogy ezáltal 
embertársaihoz való viszonya nagyon 
bensővé lesz. 

Helen nemcsak hogy pontosan meg tudja 
különböztetni a levegő eltérő hullámzásait 
és a padló rezgését, nemcsak hogy azonnal 
megismeri barátait, mihelyt kezüket vagy 
ruhájukat érinti, hanem a körülötte 
levőknek lelki állapotát is föl tudja fedezni. 
Aki Helennel beszél, el nem tudja titkolni 
előle, ha öröme vagy bánata van. 

Beszélgetés közben a legkisebb 
hangnyomatékot is észreveszi, a 
helyváltoztatást azonnal észleli, a kéz 
izmainak bármely játéka számára 
jelentéssel bír. A szeretet gyöngéd 
érintésére azonnal felel, a kényeztetést 
vagy helyeslést, a kifakadást vagy 
parancsot és az érzelemnek sok más 
hullámzását elrejteni nem lehet előle. És ő 
annyira benne van az öntudatlan nyelv 
magyarázásában, hogy néha ki tudja 
találni a gondolatunkat. 

Egyszer az anyjával és Anagnos 
igazgatóval sétált Egy petárdát sütöttek el 
mellettük, amitől Mrs. Keller megijedt. 
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Helen észrevette a változást anyja 
mozgásában; s kérdezte, mitől vannak 
megijedve. 

Ennek a különös tehetségnek érdekes 
megnyilvánulását észleltük, mikor 
Cincinnatiban egy orvos a fülét vizsgálta. 
Mindenféle módon kísérleteztek, hogy 
vajon hall-e valami hangot. 

Egyszer mindenkit meglepett, mert 
nemcsak a sípolást hallotta meg, hanem 
még a rendes beszédet is. Megfordult, 
mosolygott és úgy tett, mintha mindent 
hallott volna. Ezalatt mellette álltam és 
fogtam a kezét. Gondolván, hogy a hatást 
tőlem kapta, letettem kezét az asztalra, és 
elmentem tőle a szoba másik részébe. 

Ezután az orvos kísérlete egészen más 
eredményt mutatott. Helen egész végig 
teljesen mozdulatlan maradt, még a 
legkisebb jellel sem árulta el, hogy tudja, 
mi folyik körülötte. Ajánlatomra egyik úr 
megfogta a kezét és a kísérleteket újból 
ismételték. Ezúttal arca megváltozott, mint 
akkor, amikor én fogtam a kezét, de nem 
olyan határozottan. 

Mindamellett, hogy Helennek ilyen 
rendkívüli lelki tehetsége van, ő mégis 
egészen természetes gyermek. Szereti a 
tréfát, a mulatságot és keresi a gyermekek 
társaságát Sohasem ingerlékeny, és nem 
haragos játszótársaival, soha nem láttam 
türelmetlennek amiatt, hogy nem értették 
meg szándékát. Órahosszat eljátszik olyan 
gyermekekkel, akik egy szót sem értenek 
kézbeszédéből, és rosszul esik az embernek 
az a nagy küzdelem, amit véghez visz, hogy 
kézmozgásával és arcjátékával megértesse, 
amit akar. 

Nagyon sokat olvas. Nagy érdeklődéssel 
hajol könyvére, bal keze mutatóujját 
végigviszi a soron, a másik kezével betűzi a 
szavakat, de néha olyan gyorsan halad, 
hogy az sem érti meg, aki hozzá van szokva 
ujjai mozgásához. 

Társalkodása könnyű és természetes, sőt 
bájos, mivel nyílt és őszinte. Szíve egészen 
önzetlen, ahhoz nem fér félelem, sem rossz 
érzés. Nem tudja fölfogni, hogy valaki 
érzéketlen és durva is lehetne." 

X. 

Úgy terveztük, hogy tanítóm és én a 
Perkins-intézet évzárója előtt menjünk 
szünetre Brewes-terbe (Cape Cod) a mi 
kedves barátunkkal, Mrs. Hopkins-szal, 
Nagy volt az örömöm, mert máris sokat 
gondolkoztam a tengerről, sok csodás 
történetet hallottam róla. 

Ezen a nyáron a legélénkebb képet a 
tengerről nyertem. Minthogy mindig csak a 
szárazföldön laktunk, nekem halvány 
sejtelmem sem volt arról, hogy milyen 
lehet a tengeri sós levegő. Egy nagy 
könyvből olvastam a tenger leírását, 
bámulattal töltött el, és epedve vágytam, 
hogy láthassam és érinthessem a hatalmas 
tengert és annak hullámzását. Repestem az 
örömtől és az izgalomtól, hogy most már 
végül teljesülni fog kívánságom. 

Mihelyt rajtam volt a fürdőruhám, azonnal 
kiugrottam a meleg porondra és minden 
utógondolat vagy félelem nélkül 
beledobtam magamat a hideg vízbe. 
Éreztem, hogy ringatnak, süllyesztenek a 
hullámok. A víz vidám mozgása rendkívüli 
örömmel töltött el. De egy pillanat, és 
örömöm félelemre változott, mert a lábam 
egy kőbe ütődött és abban a pillanatban 
egy hatalmas hullám átcsapott a fejemen. 
Kinyújtottam karjaimat, kapkodtam a víz, a 
tengeri fű, minden után segítségért. De 
minden küzdelem hiába volt. 

A habok játszottak velem, és vad 
jókedvükben ide-oda lökdöstek. Iszonyú 
volt! A jó szilárd föld kisiklott lábam alól, 
és mindentől elszakított ez a vad elem. 
Nem volt se élet, se levegő, se meleg, se 
szeretet. 



SzemFüles                                                                                             15. szám, 2012 NYÁR 

 

> 29 < 
 

De végül mégis mintha a tenger megunta 
volna játékát velem, visszadobott a partra, 
és a következő pillanatban már tanítóm 
karjai közt voltam. Milyen édes volt az a 
hosszú, gyöngéd ölelés! Mihelyt 
magamhoz tértem az ijedtségből és 
félelemből és szóhoz juthattam, azt 
kérdeztem: ki tett sót a vízbe? 

Hogy az első megrázkódtatást kiálltam, 
arra gondoltam, milyen jó lesz a sziklára 
kiülni és ott élvezni a csapkodó hullámokat 
és a szétrázódó cseppeket, melyek néha 
egészen elborítottak. Éreztem, hogy mozog 
a homok, mikor a nehéz hullám 
visszahúzódik. Az egész kikötő ingott a 
hullámok erős csapkodásától és a levegő 
hullámzott érverésüktől. 

A hullámok újból behúzódtak, mintha egy 
még nagyobb, erősebb rohamra 
készülnének. Belekapaszkodtam a sziklába 
erősen, megmerevedtem, mert éreztem, 
hogy a rohanó tenger hulláma közeleg. 

A tengerparton soha nem maradhattam 
annyit, amennyit szerettem volna; olyan 
volt a tengeri szabad levegő érintése, mint 
egy csillapító gondolat. 

S aztán azok az apróbb-nagyobb 
csigahéjak, kövecskék, a tengeri fű, a 
rátapadt piciny élőlényekkel, mindig 
vonzottak magukhoz. 

Egyik napon Miss Sullivan különös dolgot 
mutatott nekem. A parton fogta kosarával. 
Lópatkó-rák volt. Először láttam 
életemben. Megfogdostam, és elbámultam, 
hogy a házát a hátán hordozza. Azonnal 
elhatároztam, hogy ebből kedves játék lesz. 
Megfogtam két kézzel és hazavittem. 

Nagyon tetszett a furcsa jószág, mely olyan 
nehéz volt, hogy alig bírtam fél mérföldre 
elvinni. Nem hagytam békét Miss 
Sullivannek, míg a kút mellé egy teknőbe 
nem tette, ahol tudtam, nem éri baj. 
Másnap, mikor meg akartam nézni, nem 
volt sehol! - senki sem tudta, hova lett, 

hogyan mászott ki a teknőből. Búsultam 
miatta, de végül lassan-lassan mégis 
kibékültem, mert arra gondoltam, 
kegyetlenség volt szegényt olyan kis helyre 
szorítani. Bizonyosan visszament a 
tengerbe - így vigasztaltam magam. 

 
 

Helen Keller és Miss Sullivan 

 
Folytatása következik! 

 
 

Humor-zsák 

 
Miniszoknya 
 
Férj a feleségnek: 
- Szívecském, nem emlékszel rá, hogy 
melyik évben volt divat a miniszoknya, 
mikor minden csinos nő miniben 
szaladgált? 
Feleség: 
- Nem tudom melyik év volt pontosan, 
csak arra emlékszem, hogy akkor volt, 
amikor rájöttél, hogy új szemüveget kell 
vegyél, mert a régivel már nem látsz elég 
jól. 
 
 
Valamit a feleségnek 
 
A szobapincér a reggeli maradékát pakolja 
össze a szobában. 
- Hozhatok még valamit, uram? - kérdezi a 
vendégtől. 
- Nem, köszönöm! - feleli a férfi. 
A szobapincér ekkor észreveszi, hogy az 
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ágyban egy nő is fekszik. 
- És valamit a feleségének? - kérdezi. 
- Hmmm, nem rossz ötlet - mondja a 
vendég. - Legyen szíves, hozzon egy 
képeslapot. 
 
 
Barbie 
 
Egy férfi közvetlenül karácsony előtt jön 
rá, hogy még semmit sem vett a 
gyerekének. Elrohan a legközelebbi 
játékboltba, és megkérdezi az eladót: 
- Mondja, mennyibe kerül az a Barbie-
baba, ami a kirakatban van? 
- Ott van több is. A "Tornázó Barbie" 20 
dollár, a "Vásárló Barbie" és a "Strandoló 
Barbie" szintén 20 dollár, míg az "Elvált 
Barbie" 300 dollárba kerül. 
A férfi meghökken: 
- Miért kerül ilyen sokba az „Elvált 
Barbie”? 
- Mert az "Elvált Barbie"-hoz tartozik még 
Ken háza, autója és motorcsónakja is. 
 
 
Cápa 
 
- Anyu, fürödhetek a tengerben? 
- Nem kisfiam, mert egy csomó cápa 
úszkál benne! 
- De anyu, apu is fürdik! 
- Igen kisfiam, de neki van életbiztosítása! 
 
 
Hűséges kutya 
 
- Mennyibe kerül ez a kutya? 
- Ötezer forintba. 
- És hűséges fajta? 
- Meghiszem azt! Már vagy ötször 
eladtam, és reggelre mindig visszajött! 
 
 
Egy jó ember 
 
- Az én vejem áldott jó ember! - dicsekszik 
az anyós a vendégeknek - Mindenhová 
elvisz... 
A vő rezignáltan teszi hozzá: 

- Ez igaz. De a mama mindenhonnan 
visszatalál. 
 
 
Erős szervezet 
 
Doktor a betegéhez: 
- Barátom, maga csak az erős 
szervezetének köszönheti, hogy végül 
meggyógyult. 
- Jó, hogy mondani tetszik. Már éppen 
fizetni akartam a doktor úrnak! 
 
 
Sárkányrepülő 
 
Az idős házaspár kimegy a telekre. A férj 
kint kapál éppen, amikor meglát az égen 
egy sárkányrepülőt. Erre gyorsan beszalad 
a házba, kihozza a puskáját és rálő. Az 
asszony ijedten: 
- Béla mi történt, mit lőttél le? 
Erre a férj: 
- Hogy milyen állat volt ez azt nem tudom, 
de az embert már elengedte! 
 
 
Három szemüveg 
 
- Mióta rosszul látok, álladóan három 
szemüveget hordok magamnál. 
Egyet, amivel közelre látok, és egy 
másikat, amivel meg távolra. 
- És a harmadik? 
- Azzal keresem meg az első kettőt. 
 
 

Összeállította: Gabó 
 

 
 

Fej-törő 

 
Rejtvény rovatunkban ezúttal egy talán 
kevésbé ismert írónő, az 1844 és 1906 
között élt Bálintffy Etelka egyik versének 
címét rejtettük el. A megfejtéshez vezető út 
a már jól ismert és megszokott: A 
meghatározások egyes sorszámaihoz ez 
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alkalommal is két megfejtés tartozik. A 
kérdésekre adandó, helyes válaszok csupán 
egyetlen betűvel térnek el egymástól. A 
rejtvény megfejtését a betűk oszlopának 
összeolvasása adja (például: Tej alapú, 
világosbarna reggeli ital - kakaó; Új-
Zélandon honos, röpképtelen 
bagolypapagáj másik neve – kakapó. A 
„kakaó” és a „kakapó” között a „p” betű a 
különbség tehát a későbbiekben ezt kell 
majd felhasználni a feladvány 
megfejtéséhez). 
 
 
Meghatározások: 
  1. Tej alapú, világosbarna reggeli ital; Új-
Zélandon honos, röpképtelen 
bagolypapagáj másik neve 
  2. Zenei utasítás, szélesen, áradóan 
adandó elő; Női név, Két külföldi 
énekesnő, Estefan és Gaynor is viseli 
  3. Tudor, Vidor, Szende, Szundi, Hapci, 
Morgó és a Kuka is ez; Az óra (időegység) 
tizenketted része 
  4. A legmelegebb évszakunk; A turistaút 
mentén nyíl mutatja 
  5. A védett állatoknak, növényeknek van 
„ilyen” értékük; A bosszúálló sors 
  6. Váltás más szóval, de van „ilyen” 
játékos és bogár is; Arany János felesége 
(Julianna) 
  7. A horvátországi Osijek magyar neve; 
Fecskék lakása 
  8. A 2010-es X faktor győztese (Csaba); 
Ez a Szahara 
  9. Az atomerőművünk városa; Gyerek-, 
vagy sífejfedő 
10. A vezérürü nyakában lógó hangadó 
eszköz; Itt laknak az ördögök 
11. Mások iránti düh, mely rossz 
tanácsadó; Ez kong a templomtoronyban 
12. A vadászat istennője a görög 
mitológiában; Az angol férfiak 
megszólítása, rövidítve: Mr. 
13. E szigeten található Ajaccio; Egészítsd 
ki: „Hallod-e …., te, gyerünk a moziba be” 
 
 

Megoldás: 
  1. P kakaó; kakapó 
  2. I largo; Gloria 
  3. C törpe; öt perc 
  4. I  nyár; irány 
  5. N eszmei; Nemezis 
  6. Y csere; Ercsey 
  7. F Eszék; fészek 
  8. I  Vastag; sivatag 
  9. A Paks; sapka 
10. M  kolomp; pokol 
11. N harag; harang 
12. A Artemis; mister 
13. K  Korzika; Rozika 
 
A Fej-törő megfejtése: Bálintffy Etelka: 
Piciny fiamnak 
Reméljük, hogy Mary nyári feladványa is 
sok vidám percet szerzett Kedves 
Olvasóinknak! 

 
Összeállította: Mary 

 
 

Bálintffy Etelka 
 

Piciny fiamnak 
     

Piciny fiamnak kék szeme van, 
A másiknak sötét, bogár; 

Ez játszi, vidám, mint a tavasz, 
Az szenvedélyes, mint a nyár. 

 
Emebben annyi szelídség van, 
Amabban annyi dac, szeszély; 

Ez engedelmes, mint az angyal, 
Amaz parancsol, s mit se fél. 

 
Ez szép, mert arca szende, bájos, 
S mint galamb tolla, oly fehér, 

Az, mert szemében annyi tűz van, 
Arcában annyi ész, erély. 

 
És nem tudom, hogy melyik drágább, 

Hogy melyik kedvesebb nekem, 
Csak azt tudom, hogy mind a kettőt 

Oly végtelenül szeretem!
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