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Melyik építő jellegű kritikával, vélemény
nyel, tanáccsal ért egyet?

- Tény, hogy a dalok dinamikáját és a 
magas hangoknál a lágyítást jobban fel 
kell építenem. Folyamatosan fejlesztem 
magam, mert az ember soha nem lehet 
eléggé megelégedve önmagával. Azt, 
hogy megállják, nem engedhetem meg 
magamnak.

- Mi lesz ezután? Indul jövőre is?
- Ezt még alaposan meg kell gondol

nom, mert a mostani döntőben úgy ér
zem, hogy igazságtalanul szavazott ki a 
zsűri. De tudja mit? Döntse el Ön és a 
kedves Olvasó, ha megnézi az április 5- 
i műsort, amely 14 órakor kezdődik. 
Még annyit, hogy volt egy művésznő a

zsűriben, aki a verseny során mindvé
gig igazságos, jóindulatú és objektív 
volt velem szemben. A neve: Bangó 
Margit.

- Az éneklésen kívül még mivel foglal
kozik szívesen?

- Jelenleg angolul tanulok, a nyelv
vizsga a cél, először alap-, majd közép
fokon, és végül tervezem a felsőfokú 
nyelvvizsgát is.

- Mi a legnagyobb vágya az életben?
- Nagy vágyam, hogy megjelentethes

sek egy stúdióalbumot, melyen cigány- 
zenekarral énekelek magyar nótát, és, 
hogy rendszeresen leadják a felvételei
met a Magyar Rádióban és televíziós 
csatornákon.

Hírek a látássérültek életéből

Mentorszülő hálózat alakult
"... Látássérült vagy talán, akinek 

megszületett a kisbabája és gyanakszol, 
hogy talán ő is látássérült lehet? Látó 
anyuka vagy, de valahogy úgy érzed, ez 
a gyermek nem úgy használja a szemét, 
ahogy kellene? Esetleg van már diag
nózisotok, de nem tudod, hogy mit 
kezdj vele? Hová fordulhatnál segítsé
gért? Nagyon sok kérdés van benned, 
amire a körülötted lévő szakemberek
től (orvosok, védőnők, gyógypedagó
gusok stb.) nem kapsz választ? Jó vol
na valaki, aki érzi, hogy mi mindenen 
kellett és kell keresztül menned?" - te
szik fel a VGYKE honlapján a kérdést

azok a mentorszülők, akik készen áll
nak arra, hogy segítséget nyújtsanak.

A Vakok és Gyengénlátók Közép- 
Magyarországi Regionális Egyesülete 
(VGYKE) mentorszülői hálózatot ho
zott létre látássérült gyermeket nevelő 
szülők és látássérült édesanyák bevo
násával. A bemutatkozó rendezvényt 
2014. április 23-án tartották, ahol az 
érdeklődők betekintést nyerhettek a 
mentorszülői hálózat kialakulásának 
folyamatába.

A kezdeményezés annak érdekében 
jött létre, hogy azok a családok kaphas
sanak a szülőtársaktól időben tanácso
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kát, ahol látássérültként vállalnak 
gyermeket, vagy ahol ép szülők látássé
rült gyermeket nevelnek fel.

Németh Orsolya, a VGYKE alelnöke 
az MTI-nek elmondta, az a tapasztala
tuk, hogy sokszor esetleges, hogy azok 
a szülők, akik látássérült gyermeket 
nevelnek, vagy maguk látássérültként 
vállalnak gyermeket, kapnak-e segítsé
get. Ezért hozták létre a mentorszülői 
hálózatot, amelyen keresztül érintet
tek, már tapasztalt szülőtársak segíte
nek az érdeklődőknek a gyakorlati 
problémák megoldása mellett a lelki 
terhek feldolgozásában is - hangsúlyoz
ta a közleményben.

Több év kellett az álomtól az ötlet 
megvalósításáig - tudtam meg az ese
ményen. A VGYKE lelkes munkatár
sai, valamint pályázati források tették 
lehetővé a hálózat megalakulását, ame
lyet az Autisták Országos Szövetsége 
mentorszülő hálózata mintájára hoz
tak létre. A VGYKE munkatársai felis
merték, hogy az autista gyermeket ne
velő szülők problémái nagyon hasonló
ak a látássérültek szüleinek nehézsége
ikhez, ezért pályázatokat kerestek a 
megvalósításhoz. A projektben 15 men
tor kiválasztása és képzése történt meg 
a "Cserf-S" Családi Erőforrás Segítő 
Központ létrejöttét támogató EU-s pro
jekt egyik elemeként.

Nyikes Fatime és Bíróné Balogh Vil
ma, a VGYKE munkatársai, illetve a 
képzésben közreműködő szakemberek 
nagy hangsúlyt fektettek a leendő men
torszülők kiválasztására. Az első kör
ben mindenkitől motivációs levelet kér
tek, és csak azokat a jelentkezőket hív

ták be felvételi elbeszélgetésre, akikben 
már a kezdetben a "jó mentort" vélték 
felfedezni. Szempontként jelent meg a 
felelősségteljes, önmagukat már elfoga
dó, másoknak segíteni képes személyi
ség, a felsőfokú végzettség és az érin
tettség. Továbbá Nyikes Fatime kiemel
te, hogy olyan szülőkből válhatnak 
csak mentorok, akik már elfogadták 
saját helyzetüket, túl vannak már a 
gyász időszakán. A felvételit követően, 
két csoportban 15 mentorszülőt képez
tek ki a szakemberek. Oktatásuk kis
csoportos formában történt. Alapul a 
Rogersi-alapelveket használták, ahol a 
kompetencia és az érték a feltételek 
nélküli elfogadás, a kongruencia és az 
empátia, amelyek egyben a mentorszü- 
lőség ismérvei. A fentebb felsoroltak 
kiegészítéseként lényeges a saját életta
pasztalat beépítése és felhasználása a 
tanácsadás és a segítségnyújtás során.

Közel egy év kellett ahhoz, hogy a 
programba bekerülő szülők egységes, 
egymást elfogadó csapattá kovácsolód- 
janak össze. Kezdetben nem volt cél a 
hálózattá történő szerveződés, de a 
VGYKE támogatást nyert el arra a Fo
gyatékos Személyek Esélyegyenlőségé
ért Nonprofit Kft. pályázatán, hogy lét
rehozzák a mentorszülő hálózatot. A 
hatékony működés érdekében esetmeg
beszéléseket, szupervíziós alkalmakat 
és érzékenyítő-tudatosító tréninget tar
tottak, ezzel segítve egymás gyakorlati 
munkáját. Fontos hangsúlyozni, hogy 
nem szakértői közösség jött létre, ha
nem egy olyan baráti csapat alakult 
meg, akik külön-külön egyénenként és 
együtt is hasznos és praktikus taná
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csókkal tudják ellátni a hozzájuk for
dulókat.

A szolgáltatásról és a mentorszülő 
hálózatról a www.vgyke.com honlapon, 
a Szolgáltatások menüpontban lehet 
tájékozódni, ahol a mentorszülők be
mutatkozását is megismerheti az ér

deklődő. Ennek előnye az, hogy ki-ki 
eldöntheti, hogy szükség esetén kihez 
forduljon tanácsért, egy-egy jó  szóért, 
szakszerű és hatékony segítségért.

Kovács Judit

Főhajtás Radnóti Miklós előtt

A 2005-ben tartott Magyar Zsoltár, a 
2010-ben A tűz márciusa című, a 2012- 
ben Magyarországért, a 2013-ban Az 
ember fáj a földnek című önálló vers
mondó műsorai után Kovács Béla - a 
Költészet Napján - Radnóti Miklósra 
emlékezve tartotta meg V. versmondó 
estjét. A Lenti Városi Könyvtár, a Fe
hérbottal a Kerka Mentén Együtt -

Egymásért Egyesület és a 
Kolping Támogató- és 
Foglalkoztató Szolgálat 
együttműködése által lét
rejött rendezvény egy
szerre állított emléket a 
II. világháború áldozatai
nak és volt főhajtás Rad
nóti Miklós születésének 
105. és halálának 70. év
fordulója alkalmából.

Kovács Béla versmon
dóval még előadása előtt 
beszélgettünk irodalmi 
vállalkozásáról, a versvá
lasztás körülményeiről:

- Lenti várossá válásának 35. évfor
dulójához kapcsolódva az a tapasztala
tom, hogy eddigi műsoraimból, az ed
dig elmondott mintegy 60-70 versből 
valahogy kimaradt Radnóti költészete, 
ez a tény adta az alapötletet ahhoz, 
hogy a költő - sajnálatos módon igen 
rövid pályafutása - előtt ily módon tisz
telegjek.

http://www.vgyke.com
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- Látássérült versmondóként milyen 
feladat elé állította önmagát, tudvalévő 
nem könnyű olvasni, tanulni, elmonda
ni Radnóti verseit?

- El kell, hogy mondjam, valóban ne
hezebb feladat elé állítottam magamat, 
mint azt gondoltam az elején. Egy ka
zetta felvett hanganyaga, valamint fele
ségem segített a tanulásban. A műsor
ban elsősorban az echlogákat veszem

sorra, de elhangzik az Erőltetett menet 
című közismert költemény is.

A versmondó estnek Németh 
Józsefné könyvtárigazgató volt a mo
derátora, továbbá Pozonec-Csoma Ve
ronika és dr. Paczolai Ilona működtek 
közre.

Dányi József

Erzékenyítés felsőfokon

A Vakok és Gyengénlátók Hermina 
Egyesülete évek óta sikerrel valósítja 
meg programját, melynek keretében 
többségében óvodákban és általános is
kolákban tartunk érzékenyítő trénin
get a gyerekeknek.

Több felkérést is kapunk, legutóbb

április közepén a XIII. 
kerületi Ady Endre Gim
názium két felső tagozatos 
osztályának tanulócso
portjánál jártunk az isko
la érzékenyítő napján. A 
programot játékos formá
ban valósítjuk meg, úgy, 
hogy a fiatalok számára 
élményekkel teli, emléke
zetes és hasznos esemény 
legyen.

2013 őszén egy nem
mindennapi felkérést kaptunk a Buda
pesti Műszaki Egyetem egy önkéntes 
csoportjától, hogy legyünk segítségük
re egy egyetemi érzékenyítő nap meg
valósításában. A felkérésnek természe
tesen örömmel tettünk eleget.

Idén már az év elején nekiláttunk a
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szervezésnek, majd április 23-án reggel 
9 óra után megkezdődött a "Láss a Szí
veddel" című rendezvény. Az épület fő
bejárata előtti szabad téren több pult 
került felállításra, ahol különböző ka
tegóriákban mutatták be a látássérült
emberek életét. Az első két pultnál vol-

✓
tünk jelen. Óriási szerencsénkre szép, 
napos időt fogtunk ki.

Nagy volt az érdeklődés a Braille- 
írógép és a Braille-tábla bemutatása
kor. Sokakat érdekelt a Braille-írás 
szabálya, többen Braille ABC-t vagy 
Braille kártyát kaptak ajándékba az 
általuk kért felirattal. Az egyetemi 
hallgatók láthatták a vakok által hasz
nálatos játékok közül a tapintással ér
zékelhető kockapókert, kártyajátéko
kat, a malmot és a dominót. Többen ki
próbálták a beszélő személymérleget és 
sokan megmérették vérnyomásukat a 
beszélő vérnyomásmérővel. Bemutat
tuk még a beszélő konyhai mérleget is 
használat közben, valamint a beszélő 
számológépet.

Műszaki pultunknál számos videó 
nagyító, Braille karóra és egy nagyító 
egér volt látható monitorral összeköt
ve, valamint a képernyőolvasó prog
ram használatát ismertettük az érdek
lődőkkel két laptop segítségével.

A látogató egyetemisták közt renge
teg külföldi diák is megtekintette esz

közeinket, nekik magyar társaik segí
tettek az információk megértésében.

A többi asztalt a LIONS Klub mű
ködtette. Az egyik asztalnál az egyete
misták bekötött szemmel készíthettek 
maguknak szendvicset, és tapintás út
ján kellett felismerniük a hozzávalókat. 
Egy másik asztalnál lufiból hajtogatott 
állatfigurákat egy vak fiatal.

Az érdeklődőknek emellett lehetősé
gük volt kipróbálni a vakvezető kutyás 
és a fehérbotos közlekedést, a csörgő
labda sport rejtelmeibe nyerhettek be
tekintést, valamint ingyenes szemészeti 
vizsgálaton is részt vehettek.

A délután három óráig tartó progra
mon több száz egyetemista vett részt.

Ezt követően azonban a napnak még 
nem volt vége, hiszen négy órától 
kerekasztal beszélgetés kezdődött több 
látássérült szervezet képviselőinek a 
részvételével, ahol lehetőség volt inte
raktív módon megismerni a sztereotí
piákat és a téves elképzeléseket, bepil
lantást nyerni a látássérültek minden
napjaiba. Sok pozitív visszajelzést kap
tunk a helyszínen is és az eseményt kö
vetően is, úgyhogy mindenképpen 
eredményes napot tudhatunk magunk 
mögött.

Lantos József
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Megyénk nevezetességei
Különjáratú autóbusszal indult 

egész napos programjára a Vakok és 
Gyengénlátók Zala Megyei Egyesületé
nek közel 50 fős csoportja. Immár ha
gyomány, hogy minden évben felkeres
sük megyénk valamilyen szempontból 
híres települését. Április 11-én Söjtörre 

látogattunk. Baksa István polgármes
ter fogadta csoportunkat és ismertette 
meg velünk a község nevezetességeit.

Megtekintettük a XVIII. században 
épült katolikus templomot. Hoss Mária 
helytörténész beszélt a falu múltjáról, 
továbbá híres lakóiról, akik koruk fel
világosult személyiségei voltak; Deák

Ferencről, akit úgy is nevezünk, hogy 
"a haza bölcse" és Festetics Máriáról, 
aki Erzsébet királyné udvarhölgye volt.

Felkerestük Deák Ferenc szülőházát, 
megtekintettük németül íródott ke
resztlevelét. A kiállítás megtekintése 
után emlékszalagot kötöttünk a ház fa
lán elhelyezett táblára.

A közös ebédet követően fórummal 
zárult a program, ahol a tagságot érin
tő aktuális törvényi, önkormányzati és 
egyesületi tájékoztatók hangzottak el.

Molnár Béla

A felnőttkor küszöbén
1996 márciusában Kállay Menyhért 

és felesége Irénke, valamint Deme Já
nos és felesége Anikó felkutatták a Má
tészalka térségében élő látássérülteket 
és létrehozták az "Oda a fényhez" klu
bot.

A klub tagja lehetett minden olyan 
látássérült személy, aki Mátészalka 
vonzáskörzetében lakik, vagy aki 
egyetért és elfogadja a közösség célki

tűzéseit, tevékenységeit.
A klub először havonta, majd a 2000-

es évek közepétől kéthetente előre 
programterv szerint várja a tagokat, a 
Mátészalkai Művelődési Házban. Szá
mos kulturális programot, klubtalálko
zót, ismeretterjesztő előadást, konfe
renciát, érzékenyítő és szemléletformá
ló foglalkozást, kirándulást, közös fő
zést, sétákat, névnapi köszöntéseket
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szerveztek, melyre már nem csak a lá
tássérülteket, hanem azok családtagja
it is meghívták.

A klub felvállalta, hogy rendszeresen 
beépíti éves programjai közé a Vakok 
és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár- 
Bereg Megyei Egyesülete Mátészalka 
Kistérségi Csoport tagjai részére meg
tartandó őszi információs nap lebonyo
lítását is.

A klub 2014. május 8-án tartotta 
megalakulásának 18. születésnapját. 
"Amikor egy felnőtt ember a nagyko
rúság küszöbére ér, változásokon megy 
át." - kezdte visszaemlékezését Nagy 
Tünde, a Vakok és Gyengénlátók Sz-Sz- 
B Megyei Egyesületének elnöke. Fel
nőtté válik, érettebb lesz, mint ahogyan 
ez a klub életében is bekövetkezett.

A közösségi klub tagjai színvonalas 
kulturális műsorral kedveskedtek tár
saiknak, és a megjelent vendégeknek. 
Kállay Menyhértné, alapító Szabó Lő
rinc Ima a gyermekekért című versével 
emlékezett meg a május egyik esemé
nyéről, a gyermeknapról, majd anyák 
napi vers és több ének is elhangzott. 
Pethő Mihályné felelevenítette a vakve
zető kutyák világnapját, és elszavalta 
Weöres Sándor Kutyám című versét. 
Mivel a május a szerelem hónapja is,

Szabó Lőrinc Semmiért egészen című 
szerelmes versét is meghallgathattuk 
tolmácsolásában. Deme János furu
lyán, míg Szántó Sándor klarinéton 
szólaltatott meg népdalokat a versek 
között.

Deme Jánosné, alapító - és a kezde
tektől napjainkig folyamatosan klubve
zető - megköszönte a klub önkéntesei
nek kimagasló segítségét, majd töltött 
káposzta uzsonnára invitálta a megje
lenteket, melyet Farkas Józsefné készí
tett el, aki évek óta önkéntes nyugdíjas
ként segít a klubban.

A hamisítatlan szabolcsi töltött ká
poszta elfogyasztása után házi készíté
sű sütemények elfogyasztására is sor 
került.

Az "Óda a fényhez" látássérültek 

klubja mindennapjaiba bepillanthat az 
érdeklődő a www.vakegy.hu oldalon a 
magunkról hivatkozás alatt, klubnapló 
és fényképek szolgálnak ismeretanyag
ként.

A klubnak ezúton kívánunk boldog 
születésnapot, és további színvonalas 
közösségi programokat.

Imre Ibolya

http://www.vakegy.hu

