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Montázs szakmai átdolgozása, amibe az új ügyvezető be kívánja vonni a
fogyatékos emberek országos érdekképviseleti szervezeteit. Emellett az
MVGYOSZ és a többi érdekvédelmi szervezet a jövőben rendszeresen lehe-
tőséget kap az FSZK által kiírandó pályázatok véleményezésére, a beérke-
ző pályázatok bírálatában való részvételre, valamint folyamatosan szemé-
lyes kapcsolatot tarthatnak az FSZK vezetésével annak érdekében, hogy
becsatornázzák a fogyatékos emberek igényeit, szükségleteit.

Németh Orsolya

A hangomat adom – beszélgetés Mach Andrással

Beszélgetéssorozatot indítunk olyan önkéntes felolvasókkal, akik a Bodor
Tibor Kulturális Egyesületben dolgoznak és újabbnál újabb hangoskönyvek-
kel örvendeztetnek meg bennünket. Fogadják az interjúkat olyan szeretettel,
amilyen örömmel felolvasóink nyilatkoznak.

- Kérem, meséljen nekünk pár szót magáról, munkájáról, szabadidős tevé-
kenységeiről stb.

- Budapesti, 75 éves, egyedülálló, nyugdíjas építész vagyok, aki szeren-
csére megteheti azt, hogy a kedvteléseinek éljen. Ezek között egy olyan van,
ami fiatal korom óta foglalkoztat, ez az amatőr versmondás. Versmondó
műhelyekbe járok, versenyeken veszek részt, többnyire elfogadható ered-
ményekkel. Nyugdíjazásom óta előszeretettel töltöm az időmet család- és
helytörténettel, de persze csak műkedvelőként. Ebben is segítségemre van
az internet, ami néha hosszú órákra a számítógép elé szögez. Időnként pró-
bálok irodalmi igénnyel írogatni is, de ez is inkább csak hobbinak számít.
Ezeken kívül természetesen kitölti az életemet a színház, a könyv, a kultúra
egyéb ágai, s az értelmes beszélgetések barátokkal, ismerősökkel.

- Hogyan került kapcsolatba a Bodor Tibor Kulturális Egyesülettel?
- Ez év elején egy kedves ismerősöm a neten továbbította nekem a cso-

port felhívását, s úgy gondoltam, van annyi hely a szabadidőmben, amennyit
erre a hasznos tevékenységre áldozni tudok. Próbaként megmutatom, mire
vagyok képes; ha elfogadják, csinálom, ha nem, akkor békében elköszönök.
Úgy tűnik, egyelőre maradtam.

- Milyen témában olvas fel?

Nyelvünk csodái, irodalmunk szépségei



2019. január 33

- Mindenképp igyekszem a magam mércéje szerint irodalmi értéket továb-
bítani. Olyat, amelyről azt gondolom, hogy nekem is épülésemre szolgált, s
nem mellesleg mondandója egyezik vagy hasonlít a világlátásomhoz. Persze
a kedvemre való, nívós szórakoztató irodalomból is szívesen választok. A
meséket, kalandregényeket, krimiket szívesen hagyom másoknak.

- Nagyon kellemes, szép orgánuma van, mondták már mások is Önnek?
- A hangom adottság, nem tehetek róla, de ha már van, hát próbálom hasz-

nosítani. Talán segített rajta a sok éven át űzött versmondás, de rontott is
bizonnyal a szintén több évtizedes dohányzás. Mindenesetre arra igyekszem
ügyelni, hogy a beszédem ne öncélú hang-kiállítás legyen, hanem hordoz-
zon érzelmeket, s főleg gondolatokat.

- Gyerekkorában is szerette a könyveket?
- Igen, én még a Gutenberg-galaxisban nevelkedtem; nem volt tévé,

magnó, videó, okostelefon, internet, anyagilag elérhető a könyvtár volt, ahon-
nan kéthetenként elhozhattam három kötetet. Így is hatalmas restanciáim
vannak máig a világirodalom terén. Ezért aztán olvasás nélkül ma sem
tudom elképzelni az életemet.

- Megtenné, hogy kiválaszt egy-két könyvet, amit felolvasott, s ajánlaná
egy pár mondatban az olvasóknak?

- Elsőként Ungvári Tamás Nyomtalanul című dokumentumregényét (ha
nevezhetem így) olvastam fel, amelyben unokatestvérének, a kitűnő Elbert
Jánosnak máig kiderítetlen halálát nyomozza, s a regény során egyúttal
megismerhető a világháború utáni évtizedek hazai kultúrtörténetének – sok-
szor színfalak mögötti – eseménysora. 

Két Tar Sándor köteten vagyok túl (Ennyi volt, A mi utcánk), mindkettőt szí-
vesen ajánlom azoknak, akik kedvelik a hazai környezetben játszódó, egy-
szerű, hétköznapi emberekről szóló, pontosan megírt történeteket akkor is,
ha azok nem éppen derűs, sikeres kicsengésűek, viszont a való életünkről
festenek hiteles képet.

- Az MVGYOSZ Centenáriumi ünnepségsorozat keretén belül megjelent a
Múlt, Jelen, Jövő verseskötet hangos változata is. A CD-n az Ön felolvasá-
sában is hallhatunk verseket. Mesélne egy kicsit a felvételek készítéséről?
Hogyan zajlik mindez?

- Szívesen. A felvételek a szövetség székházában, a kedves Puskás Anett
kalauzolásával készültek. Egy kis üres helyiségben egy asztalon álló laptop
elé ültem, kaptam egy fülhallgatós mikrofont, s amikor elhangzott a „tessék”,
akkor szépen sorban felolvastam azt a néhány verset. Mivel nem bakiztam
bennük, ismételni nem kellett, megköszöntem a lehetőséget és eljöttem.
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- A közeljövőben milyen tervei vannak?
- A fent említett kedvtelések mellett továbbra is szaporítanám a hangos-

könyvek anyagát, s ha lehet, egyre jobb minőségben. Jelenleg Jolsvai
András Az ember játszik című, igen kellemesen szórakoztató könyvét olva-
som fel. Ha sikerül tartanom a vállalt határidőt, ez év végére készen lesz.

Munkájához jó egészséget, sok erőt, további lelkesedést kívánok az olva-
sók nevében is!

Árvay Mária

Versvilág – összeállította Árvay Mária

Tóth Enikő: Január

Első hónap, télben még a Föld,
már csak emlék minden, ami zöld,
fátyolban a reggel, még sötét,
hópehely száll, lassan hull eléd!

Jég tükrében, kis tócsák alatt,
elfagyott pár múló pillanat,
kéklő hideg, fák lombján kopár,
lomha tájon élő január...

Széll Magdolna: Szánkózásom

Hó súlyától meghajolva,
nyögdécselve áll a nyárfa.
Sodor a szél jégcsillámot,
belepte a Tiszagátot.

Kicsi gyermek lettem újra,
rövidke a szánkóm útja.
Egy perc alatt lentre érek,
elsuhannak régi évek.

Látom, ahogy görnyedt apám,
fut velem a havas járdán.
Évek múlva én futok így,
keresztlányom vígan sikít.

Kölykök lesik vigyorogva,
a néni, hogy dől a hóba.

büszkén csúszom, fenn maradok,
sorsomnak új esélyt adok.

Sokat buktam már a vámon,
nem kérem ezt senkin számon.
Elvesztettem minden álmom,
mégis fenn vagyok a gáton.
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György Emőke: Január, január

Hideg téli Január, 
Vajon reánk még mi vár? 
Borzongató jeges hideg, 
Csak szívünkben van még meleg? 

Nincsen virág, nincsen zöld, 
Nagyon meztelen a föld.
Kihűlt lelke jéghideg, holt, 
Az égen is reszket a hold.

Ágon egy fagyott madár, 
Nem melegíti semmi már.
Etetőben finom magvak, 
Körötte szállnak a varjak.

Zord a táj és színtelen, 
Hideg ordít szüntelen.
Farkas szalad el vonítva, 
Bőszen fogát vicsorítva.

Didereg a természet, 
Sok szép ünnep ért véget.
Szeretetláng sem éli túl, 
Kialszik és hóba hull.

Élessz tüzet január, 
Kell a szeretetsugár.
Egész évben szerethessünk, 
Hogy így boldogok lehessünk!

Schrenk Éva: Újévi mondóka

Az új évet tisztán kezdem,
elhagytam az ó-emberem,
lucskos decemberben,
lucskos decemberben.

Január az első hónap,
lennie kell egy jó szónak,
mivel indíthatom,
mivel indíthatom.

Aki rossz volt, jó legyen,
aki ütött, jót tegyen,
áldott legyen lelke,
áldott legyen lelke.

Az új évbe úgy menjen,
bűnbánattal elteljen,
s forduljon Tehozzád,
s forduljon Tehozzád...

Poet.hu
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Kuchta Csilla: Kívánok mindenkinek...

Kívánok mindenkinek sok szeretetet,
Békét és őszinte kedves embereket!

Kívánok mindenkinek jó egészséget,
igazi hitet és bátor merészséget!

Kívánok mindenkinek szívből jövő erőt.
Boldogságot, vidámságot felemelőt!

Kívánok mindenkinek boldog szerelmet,
ami nélkül senki szegényebb nem lehet!

Kívánok mindenkinek egy jó életet,
amit helyettetek senki más nem élhet!

Kívánok mindenkinek tiszta nagy szívet,
érjétek el szép álmaitokat, mindet!
Múlt, Jelen, Jövő - MVGYOSZ verses kötet.

Ács Ibolya: Vagány Elemér

(Mese arról, hogyan lett Vaksiból Vagány Elemér)
A tanító néni a hangos zsivaj hallatán kinézett a tanterem ablakán. A gye-

rekek körbeálltak egy szemüveges kisfiút, és ide-oda lökdösve csúfolták:
- Elemér, Elemér,
Nem is vagy te Elemér, 
Csak egy vaksi denevér.
A mindig dulakodó Döme még hátba is verte és a fülébe ordította: „Nesze

neked Elemér, nyakon ütött az egér!”
A tanítónő sietve kiszaladt közéjük:
- Szégyelljétek magatokat! Látjátok, hogy gyengén lát. Van elég baja így is

szegénynek. Miért bántjátok? – korholta a nebulókat.
- Azért, mert más, mint mi. Fehérbottal botorkál, mint egy öreg tata. – fele-

selt vissza Döme, és büszkén kihúzta magát. De a többiek nem nevettek,
lesütötték fejüket, és elgondolkoztak Kati néni szavain. Ő pedig átkarolta a
szipogó fiú vállát, és az osztályba kísérte.
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- Ma nem tartunk számtan órát, osz-
tályfőnöki lesz helyette. Szeretném, ha
megtapasztalnátok, hogy milyen az, ha
valaki gyengén- vagy nem lát. Ezért
kössön mindenki egy kendőt vagy egy
sálat a szemére. De úgy, hogy ne
kukucskáljon ki alóla. – utasította diák-
jait a tanító néni.

- Most pedig sétáljatok el az ajtóig. –
kérte meg őket.

Na, lett is ebből kavarodás! A lányok
sikongtak, a fiúk egymásnak ütköztek,
Döme pedig fejjel ment neki a falnak.

- Hát, nem is olyan könnyű annak, aki
nem lát. – vakarta meg a pupnit a hom-
lokán, és mindenki meglepetésére
Elemér elé állt.

- Idefigyelj, te „vakegér”! – kezdte a
saját sértő stílusában, de amikor a többiek korholó tekintetét látta, visszafog-
ta magát.

- Idefigyelj, te Elemér! Nem szeretek bocsánatot kérni, mégis bevallom,
sajnálom, hogy csúfoltalak. Ezért szeretnék neked valamit adni. Morzsinak
egy hónapja kiskutyái születtek. Ha akarod, egyet neked ajándékozok.

Elemérnek először vidult fel az arca. Megtörölte könnyektől maszatos arcát
és csak bólintott. 

Így került hozzá másnap a kis tacskó. Úgy megkedvelték egymást, hogy
sülve-főve együtt voltak. Tacsika elkísérte a fiút az iskoláig, és hűségesen
várta akkor is, amikor vége lett a tanításnak.

- Te vagy a legjobb barátom. – simogatta meg a kutyust, aki ettől boldogan
futott három tiszteletkört, majd a saját farkát kergetve meghempergett a
fűben.

Egyik délután az iskolából hazafelé jövet, hangos zenére lettek figyelme-
sek. Utcai zenészek húzták a talpalávalót. Elemér megállt a zenekar előtt, és
fehérbotjával ritmikusan ütögette az aszfaltot. A tacskónak is nagyon tetszett
a rapzene. Hol belevonyított, hol nagyokat vakkantott. A hangok erősödtek, a
ritmus gyorsult, és Tacsika vad táncba kezdett. Magával rántotta a pórázát
szorongató fiút is, akit életében először magával ragadott a dallam. Kiejtette
markából vakvezető botját, és kezeit széttárva, mintha át szeretné ölelni a
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világot, rappelni kezdett. Hajlongott jobbra-balra, leguggolt, majd fürgén fel-
ugrott. Minden porcikáját átjárta a zene. Elfelejtette, hogy nem lát, hogy bár-
mikor akadályba ütközhet, csak az ütemet érezte, meg azt, hogy kiskutyája
mellette van, és boldogan megnyalja az orrát. Elvesztette az időérzékét.
Nem tudta, hogy meddig pörgött így, csak arra emlékezett, hogy amikor min-
den elcsitult, hangos tapsot hallott. 

- Igazi talentum ez a kisfiú. – dörmögte egy mély férfihang.
- Az bizony! Ő az én osztálytársam. – válaszolta valaki.
Elemér megismerte padtársa, Vicuska hangját. Elpirult, mert titokban tet-

szett neki a kislány, és örült, hogy büszke rá.
Ekkor valaki hátba vágta:
- Jó voltál „vakegér”! Taníts meg engem is néhány pörgésre.
Döme volt az, az osztály basája. De most nem bántásból csapta nyakon,

ő furcsa mód, így mutatta ki szeretetét.
- Mától kezdve, nem Vaksinak, hanem Vagány Elemérnek hívunk. – hozta

meg a döntést.
- Tetszik nekem ez a fiú. – áradozott Vicuska. 
Egy puszit nyomott a rap táncos arcára, és egymás kezét fogva sétáltak

tovább.
Csak Tacsika méltatlankodott, és lelógó füleit megkaparva kérdezte csak

úgy magától:
- Hát ez lenne a szerelem?

A kártya megszűnik, a kedvezmény marad

2019. január 1-jétől már nem kapnak rehabilitációs kártyát azok, akik erre
eddig jogosultak voltak. Mint ismeretes 2012-től a rehabilitálhatónak minősü-
lő, majd 2017. január 1-jétől már a b2 és c2 komplex minősítésű megválto-
zott munkaképességű személyek is igényelhették a rehabilitációs kártyát,
amely az őket foglalkoztató munkaadók számára adókedvezményt biztosí-
tott.

Megszületett a szociális hozzájárulási adóról rendelkező 2018. évi LII. tör-
vény, ami 2019. január 1-jén lép hatályba. Ennek a megváltozott munkaké-
pességű munkavállalókat is érintő egyik legfontosabb rendelkezése, hogy
változott azon jogosultak köre, akik után az adókedvezmény igénybe vehe-
tő. Bár a megváltozott munkaképességűek ezután rehabilitációs kártyát már

Első a család


