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Első a család

Az ebédlőszoba ablakához siettünk, ahonnan erős világosság szűrődött a
szobába. Nem messze, az úton túli szérűben lángok nyúltak az egekig.

A falu kis szertárából önkéntes tűzoltók az akkori egyszerű felszerelésüket
vontatva, siettek a helyszínre. A közelben lakók pedig vödrökkel fölszerelve
rohantak segíteni. A nagygazdaság és a szomszédos házak kerekes- vagy
gémes-kútjaiból húzták, merítették a vizet. Az egész falu felnőtt lakossága
tudja ilyenkor, mi a teendő. Minden kútnál felsorakozott egy-egy csapat.
Férfiak, asszonyok és a nagyobb gyerekek álltak fegyelmezett sorba, kézről-
kézre adták a vödröket egymásnak, a tűzoltók pedig locsolták, öntözték a
tűzcsóvákat. Sietni kellett, mert sok kazal sorakozott a szérűben, s nem
messze állnak a gazdasági épületek, az istálló, nehogy átkapjon a tűz más-
hová, mert óriási kárt okozna. Az istállóból már kivezették a megriadt álla-
tokat a falu messzebb eső részére.

Ruhát kapkodtunk magunkra és kimentünk az udvar végébe, hogy köze-
lebbről figyelhessük az eseményeket. Néztük a veszélyes tűzijátékot, amely
nappali fénnyel világította be a keleti égboltot és az egész környéket.

Másnap átmentünk megnézni a tűz nyomait. Két hatalmas szalmakazal lett
a lángok martaléka. Mindenütt füst és hamu… A szérű gazdája a szomszé-
dok segítségével még igyekszik eltakarítani a tűzvész maradványait.

Figyelmesen hallgattuk az embereket, akik egymás közt értékelték a tör-
ténteket: Igaz, kár az elégett szalmáért, de hála a Teremtőnek, meg a szor-
gos munkának, na meg annak, hogy szélcsend volt, ezért nem terjedtek
tovább a lángok, mert nem messze a porták, házak már sokkal sűrűbben
épültek egymás mellé, mint itt, a faluvégen, ahol a lángok fellobbantak.

Összeállította: Árvay Mária

Akik a távolból helyettünk látnak – Bemutatkoznak 
a Távszem operátorok

2019 áprilisában állt munkába az MVGYOSZ-nél az a 15 fő, akikből június
végére képzett Távszem operátorok és ügyfélszolgálati munkatársak lettek.
Ők már javában biztosítják a Távszem szolgáltatást, vagyis intézik a fel-
használók regisztrációját, és ami talán ennél is izgalmasabb: a távolból
helyettünk látnak.
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A Távszemet már használó olvasóinknak a hangjuk és a nevük már isme-
rős lehet, ha pedig ennél többre is kíváncsiak velük kapcsolatban, akkor jó
hírünk van: decemberig mindannyian bemutatkoznak önöknek.

Beszélgetés Benedek Zoltán ügyfélszolgálati munkatárssal

- Kérem, meséljen egy pár szót magáról, szabadidős tevékenységeiről,
stb.

- Esztergomban születtem 1985-ben.
Jobb szememre 8, bal szememre 12 éve-
sen vakultam meg spontán ideghártya-
leválás következtében. Az MVGYOSZ
Látótér projektjének keretében elvégez-
tem a nonprofit ügyintézői és nonprofit
menedzseri tanfolyamot. A szövetségnél
2006 óta dolgozom. Eleinte pályázatfigye-
léssel, pályázatírással, adománygyűjtő
kampányok lebonyolításával foglalkoz-
tam. A későbbiekben érzékenyítő trénin-
geken, különböző kulturális és sport
témájú programok megszervezésében és
megvalósításában vettem részt. 2013-tól
2019. év elejéig a szövetség telefonalközpontjának kezelését láttam el, vala-
mint 2017 óta termékajánlókat írok a szövetség hírlevelébe a segédeszköz-
bolt kínálatából.

2016 óta tagja vagyok a Wesselényi Miklós Sportegyesület tekeszakosz-
tályának. Részt vettem a magyar bajnokságban, egy-két nemzetközi kupa-
versenyen. A siker még várat magára, de a kitartásom töretlen.

- Olvasóink közül többen is az MVGYOSZ telefonközpontos hangjaként
ismerhették eddig. Mi motiválta önt, hogy a Távszemnél helyezkedjen el?

- Telefonközpontosként nemcsak a hívások megfelelő helyre való továbbí-
tása volt a feladatom, hanem tájékoztatást nyújtottam az érdeklődőknek az
MVGYOSZ tevékenységeiről, szolgáltatásairól, a látássérüléssel kapcsola-
tos ügyek intézéséről. Kvázi ügyfélszolgálati feladatokat is elláttam. Noha a
munkáltatóm és a munkavégzés helye is ugyanaz maradt, úgy éreztem,
hogy az új munkakörrel járó változások jót fognak tenni nekem. Kilépek a
megszokott komfortzónámból, az új feladatok által és az új emberek megis-
merésével fejlődni fog a személyiségem.



VAKOK VILÁGA24

- Látássérültként hogyan tudja segíteni sorstársait ügyfélszolgálati munka-
társként?

- Érintettként rálátásom van az ügyfelek esetlegesen felmerülő problémái-
ra és így célzottan tudok nekik választ adni a felmerülő kérdéseikre.

- A szakmai képzés mennyiben jelentett érdekességet és újdonságot
önnek?

- Mindig tanul újat az ember. Ez nálam sem volt másképp. Így elsajátítot-
tam például a helyes kommunikáció alapjait a különböző habitusú és sze-
mélyiségű emberekkel. Ügyfélszolgálati munkatársként hasznos volt szá-
momra a képzés konfliktuskezelő és stresszkezelő modulja.

- Munkája során adódott-e érdekes, humoros eset, melyet az olvasókkal is
közölhet?

- Humoros eset egyelőre nem volt. Pozitív tapasztalatként elmondható,
hogy több idősebb ember hajlandó megtanulni az érintőképernyős okos esz-
közök használatát annak érdekében, hogy a különböző szolgáltatásoknak
köszönhetően életminőségük javuljon.

- Kapott-e visszajelzést a felhasználóktól?
- Az ügyfélszolgálati munkámmal nem, de a Távszem szolgáltatással kap-

csolatban igen. Az ügyfelek túlnyomó többsége nagy örömmel és megelége-
dettséggel használja az alkalmazást.

- Milyen tervei, elképzelései vannak a közeljövőt illetően?
- A munkát illetően bízom abban, hogy minél tovább dolgozhatok Távszem

ügyfélszolgálati munkatársként, de más egyéb munkakört is szívesen elvál-
lalok, amire alkalmasnak találnak. A sport területén célom egy dobogós
helyezés elérése a magyar bajnokságban, vagy egy nemzetközi kupaverse-
nyen.

Kívánjuk, teljesüljön mindez!
Árvay Mária

Beszélgetés Harangi Emese Távszem operátorral
- Kérem, meséljen egy pár szót magáról, szabadidős tevékenységeiről,

stb.
- Üdvözlöm a kedves olvasókat, köszönöm szépen, hogy bemutatkozha-

tok! Harangi Emese vagyok, kommunikáció-médiatudomány szakon diplo-
máztam, korábban callcenterben, személyes ügyfélszolgálaton is dolgoztam.
Ezekben a munkákban leginkább azt kedveltem, hogy emberekkel foglal-
kozhattam. Időközben ébredtem rá, hogy közel áll hozzám a szociális terü-
let, ezért is örültem meg annak idején a Távszem lehetőségének.
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Szabadidőmet szintén
szeretem emberekkel és
az írással tölteni. Ez
utóbbi gyermekkorom óta
szenvedélyem. Most már
több mint egy éve veze-
tem www.nememind1.hu
internetes oldalamat,
ahol a saját publikáció-
imon kívül, igaz történe-
teket is megjelentetek. Itt
minden fontos emberi
kérdés felmerül; például
betegségek és az azok feletti diadal, gyermekkori abúzus, elengedés, füg-
gőségek legyőzése és minden, amiről a történet írója úgy érzi, elbeszélése
segítség lehet legalább egy embernek. Aki lehet saját maga is, azáltal, hogy
kiírja magából. Hiszem, hogy a történeteink valahol összefüggenek, hatunk
egymásra, hiszen együtt élünk ezen a földön. Mindannyiunk tapasztalata,
megélése segítséget jelenthet valaki másnak. Ugyan különbözőek vagyunk,
szerintem a különbözőségeink kiegészítik és erősítik egymást. Egyébként jó
pár hónappal ezelőtt, amikor még nem dolgoztam a Távszem projektben,
kaptam egy igaz történetet; egy Angliában élő szociális gondozó és idős
betege történetét, ahol a gondozó az idős hölgy halálakor hallomásból ébredt
rá arra, hogy a betege vak volt. Annyira ügyesen élt vakon, hogy a gondozó
ebből semmit sem sejtett. Ezt a címet választotta a történet írója az igaz tör-
ténetnek: Mikor a látó nem lát.

Ezeken kívül a közelmúltban önkéntesként jelentkeztem egy lelkisegély-
szolgálathoz, ezért szabadidőmben jelenleg kiváltképp pszichológiai könyve-
ket olvasok.

- Mi motiválta önt, hogy a Távszemnél helyezkedjen el?
- Sosem fogom elfelejteni azt a pillanatot, amikor gyermekkoromban a szo-

bában ülve felfedeztem, hogy egyik szememre szinte semmit sem látok.
Rohantam oda édesanyámhoz és megkérdeztem tőle, hogy ez természetes-e.
Mindenki sokkal jobban lát-e az egyik szemére, mint a másikra.
Természetesen, ő sokkal jobban megijedt, mint én. Szóval rohantunk tovább
az orvoshoz együtt. Egyrészről hálás vagyok a sorsnak, hogy az egyik sze-
mem látását meghagyta. (Bár az is már csak korrekcióval teljes.) Másrészről
van egy nagyon közeli hozzátartozóm, aki ugyan nem vak, nagyon nehéz
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helyzetben van. Rajta nem tudok segíteni, mert nem engedi. Ezért segítek
mindenki másnak.

- Segítséget kérni nem mindig egyszerű, valamikor kínosnak érezzük. Ön
hogy van ezzel? Tudna egy példát mesélni, amikor jól jött a segítségkérés?

- Igen, rám is jellemző még mindig, hogy sokkal előbb segítek, és csak az
utolsó utáni opció, hogy segítséget kérjek. De igyekszem ezt a készségemet
fejleszteni. Hiszen abból kiindulva, hogy nekem is jó érzés, pluszt ad, ha van
alkalmam jól segíteni, más is így érezhet ezzel kapcsolatban. Általános isko-
lában például a szemem miatt is segítséget kellett kérnem. Volt egy tanárnő,
aki dolgozatíráskor mindig a táblára írta a kérdéseket. A fizikateremben a
tábla nagyon messze volt az első sortól, ő pedig apró gyöngybetűkkel írta fel
rá a kérdéseket. Akkoriban kezdett el romlani a jobb szemem, a szemüveget
pedig gyerekként kínosnak éreztem. Így sokáig én nem a válaszokat, hanem
a kérdéseket puskáztam le a mellettem ülőről. De megelégeltem a szituáci-
ót, hogy a tanárnő félreérti majd a leskelődésemet, így segítséget kértem
tőle. Ő pedig a lehető legtermészetesebb módon segített.

- A szakmai képzés alkalmából szerzett-e személyre szóló, életét megha-
tározó élményeket?

- Számomra nagyon különleges tapasztalat azok között az emberek között
tölteni a hétköznapokat, akik a legnagyobb félelmemet élik. Korábban ugyan-
is nagyon sokszor féltem attól, hogy megvakulok. A Távszemnek köszönhe-
tően sok vak emberrel találkoztam, akik jókedvűen és pozitív hozzáállással
élik a mindennapokat.

- Milyen a munkatársakkal történő együttműködés? Tartanak megbeszélé-
seket, konzultálnak?

- Nagyon kedvelem a csapatot, mert valóban sokszínűek vagyunk. Van
iráni, kínai kollégám, idősebb és pályakezdő, és mindannyiunknak más-más
tapasztalatai vannak. Mivel hiszek abban, hogy a különbözőségek által erő-
sítjük egymást, ez már a kezdetek óta nagyon tetszik.

Természetesen tartunk esetmegbeszéléseket szakember vezetése mellett.
És nagyon fontos, hogy a GDPR, tehát a személyes adatok védelmének a
betartásával. A személyazonosságát mindenkinek titokban kezeljük. Még
egymás előtt is. Egymás eseteiből, megoldásaiból tanulunk, hogy minél haté-
konyabban tudjunk segíteni.

- Munkája során adódott-e valamilyen humoros eset, mely az olvasókkal is
közölhető?

- A képzés során játszottunk néhány szerepjátékot, ezzel is próbáltunk fel-
készülni a hívásokra. Ott adódtak humoros fordulatok. De azt mindannyian
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fontosnak tartjuk, hogy nevetni mindig csak valakivel és sohasem valakin. A
jó nevetés egyébként fontos. Kell a léleknek.

- Milyen céljai vannak a közeljövőt illetően?
- Szeretném, ha a Távszem projekt sikeres lenne és hosszú távon dolgoz-

hatnék benne. Emellett szeretném képezni magam lelkisegély-szolgálati
ügyelőként, valamint időt szakítani a weboldalamra és a saját írásaimra is.

Kívánjuk, hogy minden tervét meg tudja valósítani!
Árvay Mária

Beszélgetés Molnár Anikó Távszem operátorral

- Kérem, meséljen egy pár szót magáról,
szabadidős tevékenységeiről stb.

- Üdvözlök minden kedves olvasót! Molnár
Anikónak hívnak, eredetileg debreceni
vagyok, most lesz lassan egy éve, hogy
Budapestre költöztem. Szakmám szerint ide-
genforgalmi szakmenedzser a végzettsé-
gem, ám az élet sok területén megfordultam
már munkaügyben, de leginkább a kereske-
delemben dolgoztam eladóként, később
pedig üzletvezetőként. Szabadidőmben sze-
retek a barátaimmal találkozni, társaságban
lenni, amikor az énidőmet töltöm, akkor
pedig sorozatokat nézek, olvasok, verseket
írok. Szeretek nyelveket tanulni, hobbi szinten japánt tanulok jelenleg. A nap-
jaimat pedig kávé és zene nélkül – ugyebár – el sem tudnám képzelni.

- Mi motiválta önt, hogy a Távszemnél helyezkedjen el?
- Egy jó barátom hívta fel a figyelmemet az álláshirdetésre, mert úgy gon-

dolta nekem való feladat. Empatikus vagyok, ami úgy gondolom minden
szempontból fontos az életben, de ennél a munkánál kifejezetten. Mivel sze-
retek emberekkel foglalkozni, embereknek segíteni és kommunikálni, örültem,
hogy találtam egy olyan lehetőséget, ahol a mindennapi munkaórák úgy tel-
nek el, hogy közben ténylegesen megkönnyíthetem mások mindennapjait.

- A szakmai képzés alkalmából szerzett-e személyre szóló, életét megha-
tározó élményeket?

- Elég sokrétű, széleskörű oktatáson vettünk részt, amin hasznos ismere-
teket, és nem mindennapi élményeket szereztünk, de ami számomra talán a
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legmeghatározóbb volt, az a Láthatatlan kiállítás, ahol ténylegesen bele-
csöppentünk egy látássérült mindennapjaiba. Amikor a vaksötétben elindul-
tunk, az első két perc nekem furcsa volt, szerintem már akkorára nyitottam a
szemeimet, mint az arcom, és még mindig nem láttam semmit, ezáltal lénye-
ges tapasztalatokat szerezve sétáltam ki a komfortzónámból.

- Vakos rendezvényeken vett-e részt, s melyik állt közel önhöz?
- Több ilyen rendezvényen vettem már részt. Számomra a Séta a vakve-

zető kutyákért (Loyalty is Royalty) volt az, amit leginkább kiemelnék.
- Munkája közben mennyire hatékony a látássérült felekkel történő együtt-

működés?
- Úgy érzem hatékony, és igyekszem is mindent megtenni azért, hogy így

legyen. A kamera kezelése okozhat átmeneti nehézséget mind a hívó szá-
mára, kommunikáció és irányítás szempontjából pedig az én számomra is,
de megtalálva a közös hangot, ezen aránylag hamar át lehet lendülni.
Adódhatnak váratlan helyzetek, de szerencsére még nem volt arra példa,
hogy kölcsönös odafigyeléssel ezt ne tudtuk volna megoldani.

- Egy műszakban hányan dolgoznak együtt?
- Az változó, többnyire hárman vagy négyen.
- Milyen céljai vannak a közeljövőt illetően?
- Terveim közt szerepel munka mellett még továbbtanulni. Érdekel a pszi-

chológia, az asztrológia, a marketing, valamint a korábban említett japán
nyelv.

Munkájához és későbbi tanulmányaihoz sok sikert, kitartást kívánunk!
Árvay Mária

Minden, amit a rokkantsági járadékról tudni kell 1. rész

A címben szereplő ellátás talán az egyik legrégebbi a jelenleg igénybe
vehető juttatások közül, hiszen egy 1988 januárjától létező jogintézményről
beszélünk.

Kik igényelhetik?
A rokkantsági járadék – szemben a nyugellátásokkal, illetve a megváltozott

munkaképességűek ellátásaival – szolgálati idő, illetve biztosításban töltött
idő hiányában is igényelhető. Arra ugyanis az a személy lehet jogosult, aki-
nek egészségi állapota 25 éves korának betöltése előtt olyan mértékben
megromlott, hogy egészségkárosodása legalább 70%-ban fennáll. Látható



2019. szeptember 29

tehát, hogy ez az ellátás azoknak is segítséget jelenthet, akik fiatal korban
egészségkárosodottá váltak, ugyanakkor életkoruknál fogva, vagy más okból
dolgozni nem tudtak, ezért biztosítási idővel sem rendelkeznek. Nem jogosult
viszont rokkantsági járadékra az, aki nyugellátásban, baleseti nyugellátás-
ban (az árvaellátás és az özvegyi nyugdíj is nyugellátásnak minősül), vala-
mint a megváltozott munkaképességűeknek járó ellátások valamelyikében
(rehabilitációs, illetve rokkantsági ellátás) részesül. Ennek kapcsán ugyan-
akkor fontos utalni arra is, hogy vannak viszont egyéb ellátások, mint pl. a
fogyatékossági támogatás, vagy a magasabb összegű családi pótlék, ame-
lyek ezzel az ellátással együtt is igénybe vehetők.

A rokkantsági ellátással ellentétben a rokkantsági járadék összege nem
függ az igénylő jövedelmétől, azt a jogszabály egységesen határozza meg.
A 2019. január 1-jétől megállapításra kerülő ellátás havi összege 37.350 Ft.

Itt kívánunk utalni arra, hogy a rokkantsági járadék teljes egészében men-
tes a végrehajtás alól. Ez azt jelenti, hogy ha a járadékosnak van valamilyen
végrehajtható tartozása, az a járadék terhére nem tiltható le.

A járadékot, ha annak feltételei fennállnak, az igénybejelentés hónapját
megelőző hatodik hónap első napjától, de legkorábban az igénylő 18. élet-
évének betöltésétől lehet megállapítani.

Munkavállalás a járadék mellett
Ebből a szempontból a rokkantsági járadékosok egyszerűbb helyzetben

vannak a nyugdíjasokhoz, vagy megváltozott munkaképességűeknek járó
ellátásban részesülőkhöz képest, hiszen ők mindenféle korlátozás nélkül,
bármilyen munkáltatónál vállalhatnak munkát. Ez azt jelenti, hogy a járadék
melletti munkavégzés esetén sem időbeli, sem pedig jövedelembeli korláto-
zás nincs.

További pozitívum, hogy – ellentétben a rokkantsági ellátásban részesü-
lőkkel – a rokkantsági járadékosok munkajogi szempontból sem minősülnek
nyugdíjasnak, így rájuk a nem nyugdíjas munkavállalókra vonatkozó munka-
jogi szabályok vonatkoznak. Ez gyakorlatilag annyit jelent, hogy a rokkant-
sági járadékos munkavállaló munkáltatója nem mondhatja fel a határozatlan
időtartamú munkaviszonyt indokolás nélkül; továbbá a munkáltató felmondá-
sa, illetve jogutód nélküli megszűnése esetén őt is megilleti a végkielégítés.

Ha a rokkantsági járadékos személyt akkreditált munkáltató kívánja foglal-
koztatni, akkor vele összefüggésben is igénybe veheti mindazokat a támo-
gatásokat, melyek a megváltozott munkaképességű személyek foglalkozta-
tása esetén megilletik.
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Bonyolultabb a helyzet a szociális hozzájárulási adókedvezmény eseté-
ben, amelyet a munkaadó nem vehet igénybe pusztán azon az alapon, hogy
a munkavállaló rokkantsági járadékos. Ehhez az szükséges, hogy az érintett
személy rendelkezzen komplex minősítéssel is. A szociális hozzájárulási
adóról szóló 2018. évi LII. törvény alapján ugyanis a szociális hozzájárulási
adóhoz kapcsolódó kedvezmény szempontjából – egyebek mellett – az
minősül megváltozott munkaképességűnek, akinek az egészségi állapota a
rehabilitációs hatóság komplex minősítése alapján 60%-os, vagy kisebb
mértékű. Ebből viszont az következik, hogy azoknak a rokkantsági járadéko-
soknak, akik még nem rendelkeznek komplex minősítéssel, célszerű ezt
beszerezniük annak érdekében, hogy munkáltatójuk igénybe vehesse velük
kapcsolatban az adókedvezményt.

A járadékosokat megillető adókedvezmények
Bár az adókedvezményekről a 2019. március 29-én a honlapon megjelent

írásunkban más vonatkozásban már szót ejtettünk, azonban azt a rokkant-
sági járadék tárgyalása során sem hagyhatjuk ki.

Mindenek előtt azt kell leszögezni, hogy maga a rokkantsági járadék adó-
mentes bevételnek minősül, íly módon jövedelemként figyelembe venni nem
kell, azt adóbevallás benyújtása esetén feltüntetni sem szükséges.

Munkavállalás esetén ugyanakkor a rokkantsági járadék több, személyi
jövedelemadó-kedvezmény, valamint járulékkedvezmény igénybe vételét is
lehetővé teszi, amennyiben az ebben részesülő személy családi kedvez-
ményre, családi járulékkedvezményre, illetve a személyi kedvezményre
egyaránt jogosult lehet.

Családi kedvezmény
Ennek a kedvezménynek az igénybe vételére akkor kerülhet sor, ha maga

a rokkantsági járadékos személy, vagy vele együtt élő hozzátartozója kereső
tevékenységet folytat, így személyi jövedelemadó fizetési kötelezettsége áll
fenn. A családi kedvezménnyel az arra jogosult az összevont adóalapját (ide-
tartozik a munkából, megbízási jogviszonyból származó jövedelem, stb.)
tudja csökkenteni. A kedvezmény mértéke eltér attól függően, hogy a csa-
ládban hány személy van, akit a kedvezmény szempontjából számításba kell
venni (idetartozik még pl. az a gyermek is, aki után szülője családi pótlékot
kap, illetve aki saját jogán részesül családi pótlékban, stb.).

Ha a rokkantsági járadékos adózó jövedelme alapján nem tudja az őt megil-
lető családi kedvezményt teljes egészében igénybe venni, lehetőség van arra
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is, hogy – erre irányuló közös nyilatkozat alapján – a kedvezményt megossza
közös háztartásban élő házastársával, élettársával. A közös nyilatkozatot ilyen
esetben az adóbevallásban, munkáltatói adómegállapítás esetén pedig a mun-
káltatónak kell megtenni, amin mindkét nyilatkozó fél adóazonosító jelét és azt
kell feltüntetni, hogy a kedvezményt milyen arányban kívánják megosztani.

Ha a rokkantsági járadékos személy nem dolgozik, de vele közös háztar-
tásban együtt élő hozzátartozója (házastárs, szülő, gyermek stb.) igen, a
járadékkal összefüggő családi kedvezményt ő is igénybe veheti.

Családi járulékkedvezmény
Ha az adózónak nincs annyi adóköteles jövedelme, hogy az őt megillető

családi kedvezményt – akár önállóan, akár hozzátartozójával megosztva –
igénybe vegye, 2014-től lehetőség van arra, hogy a nem érvényesített rész
16%-ával – legfeljebb azonban az őt terhelő egészségbiztosítási és nyugdíj-
járulék mértékével – az általa fizetendő adó- és járulékterheket csökkentse.
A családi kedvezménytől eltérően, a járulékkedvezmény igénybevételére
csak az jogosult, aki maga is biztosítottnak minősül. Ez a kedvezmény is
érvényesíthető ugyanakkor együtt élő hozzátartozóval közösen, vagy meg-
osztva, ha a másik személy is biztosított.

Személyi kedvezmény
Szemben a családi kedvezménnyel, a személyi kedvezmény nem az adó-

alapot, hanem az adóalap adóját csökkenti. Erre a kedvezményre a súlyosan
fogyatékos személy jogosult, ebből a szempontból a rokkantsági járadékban
részesülőt is súlyosan fogyatékosnak kell tekinteni. A kedvezmény mértéke
havonta az adóév első napján érvényes havi minimálbér 5 százalékának
megfelelő összeg (2019-ben havi 7450 Ft). A személyi kedvezményt – mint
a neve is utal rá – kizárólag maga a rokkantsági járadékos veheti igénybe, ha
személyi jövedelemadó kötelezettséggel járó bevétele van.

Közgyógyellátás és a rokkantsági járadék
A Szociális törvény (1993. évi III. törvény) rendelkezései alapján a rok-

kantsági járadékos személy is alanyi jogon jogosult közgyógyellátásra. Ez
azt jelenti, hogy térítésmentesen vehet igénybe bizonyos gyógyszereket,
gyógyászati segédeszközöket – ideértve némely protetikai, fogszabályzó
eszközt is –, illetve orvosi rehabilitációt szolgáló gyógyászati ellátásokat. A
közgyógyellátást a járási hivatalnál kell igényelni, az arra való jogosultságot
pedig a közgyógyellátási igazolvánnyal lehet érvényesíteni.
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A járadék igénylése
A rokkantsági járadékot az érintett lakó, tartózkodási helye szerint illetékes

megyei kormányhivatal nyugdíj megállapítására hatáskörrel rendelkező járá-
si hivatalánál, a fővárosban, vagy Pest megyében élők esetében Budapest
Főváros Kormányhivatal VIII. kerületi Járási Hivatalánál lehet igényelni. Az
igényt írásban, az erre rendszeresített nyomtatvány kitöltésével lehet előter-
jeszteni. A letöltött nyomtatvány akár számítógéppel elektronikusan, akár
kinyomtatás után kézzel is kitölthető.

Az igény előterjesztésekor igazolni kell, hogy az érintett egészségkároso-
dásának mértéke a 70%-ot eléri. Ha erre vonatkozó határozat, szakhatósági
állásfoglalás, vagy szakvélemény az igénylőnek nem áll rendelkezésére,
akkor az eljárás során ezt a kérdést a hatóságnak vizsgálnia kell.

A megállapított rokkantsági járadékot a Magyar Államkincstár
Nyugdíjfolyósító Igazgatósága folyósítja a jogosultnak.

Gulyásné dr. Bölkény Ágota jogtanácsos

Amit a rezsiutalványokról jelenleg tudni lehet

A napokban jelent meg a sok kétkedést kiváltó, egyben számos kérdést
megválaszolatlanul hagyó, a nyugellátásokban és egyes más ellátásokban
részesülő személyek részére juttatandó rezsiutalványról rendelkező
202/2019. (VIII. 23.) Kormányrendelet. Az utalványokat övező fokozott érdek-
lődésre is figyelemmel ezúttal a vonatkozó rendelkezések ismertetésére vál-
lalkozunk azzal, hogy az ott nem szabályozott, azonban már felvetődött kér-
désekre vonatkozóan is megkíséreltünk válaszokat keresni.

A rezsiutalvány a kormányrendelet alapján olyan – a Magyar Államkincstár
által kibocsátott – papír alapú fizetési eszköz, amely kizárólag az e rendelet-
ben meghatározott szolgáltatások, azaz elektromos áram-, illetve földgázfo-
gyasztás ellenértékének kiegyenlítésére szolgál.

Az arra jogosultak összesen 9000 Ft összegű, 3 darab 3000 Ft címletű
utalványt kapnak.

Ki jogosult rá
Az utalványra az lehet jogosult, akinek 2019 májusában a kormányrende-

let által felsorolt nyugellátások, illetve nyugdíjszerű és egyéb ellátások vala-
melyikét folyósították; ezek közül példálózó jelleggel csak néhányat említünk
meg, koncentrálva most elsősorban azokra, melyekben olvasóink jellemzően
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részesülhetnek: öregségi nyugdíj, özvegyi nyugdíj, árvaellátás, rokkantsági
ellátás, rehabilitációs ellátás, fogyatékossági támogatás, rokkantsági jára-
dék, vakok személyi járadéka, stb.

E szabályozásból több dolog is következik:
- Akinek csupán 2019. május 31. utáni időponttól állapítottak meg valami-

lyen ellátást, az utalványra nem lehet jogosult.
- Ezzel szemben, aki szeptemberben már nem részesül ellátásban, azon-

ban azt májusban még kapta, az igényt tarthat az utalványra is.
- Kérdés – és erre a kormányrendelet nem ad választ –, hogy ha a május

hónapban ellátásban részesült személy időközben elhunyt, örökösei igényt
tarthatnak-e az utalványra. Ez utóbbi probléma kapcsán feltehetően a
Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatósága foglal majd állást.

Az utalvány természetesen akkor is csak 9000 Ft összegben jár, ha a jogo-
sult egyébként több, arra jogosító ellátásban részesül.

Az utalványt szeptember hónapban postai kézbesítés útján juttatják el.
Fontos azonban felhívni a figyelmet arra, hogy az e feladatot ellátó magyar
posta a kézbesítést kizárólag egyszer kísérli meg. Ha ennek során az utal-
ványt valaki nem tudja átvenni, a postás – az egyéb küldeményekhez hason-
lóan – értesítést hagy hátra, mely alapján néhány napig a postán az még
átvehető. Akinél ez sem járható út, annak az ismételt kiküldés iránti kérelmet
a Magyar Államkincstár Nyugdíjfolyósító Igazgatóságánál kell előterjeszteni,
azonban nagyon fontos, hogy erre csak november 30-ig van lehetőség. A
határidő jogvesztő jellegének rögzítése azt jelenti, hogy aki eddig az időpon-
tig nem kéri az ismételt kiküldést, később már nem teheti ezt meg.

Az utalvány felhasználása
A jogosultak elektromos áram, illetve gázszámlájuk kiegyenlítésére hasz-

nálhatják az utalványt 2020. március 31-ig.
Csekken történő fizetés esetén különösebb probléma nincs is ezzel, hiszen

ennek feladásakor a postán az érintett átadhatja az utalványt is, ilyenkor
ezzel fizeti a számla ellenértékét. A gond itt akkor lehet, ha a fizetendő díj
összege nem éri el a 3000 Ft-ot. Ez esetben vagy nem lehet az utalvánnyal
fizetni, vagy pedig azt csak a szolgáltató ügyfélszolgálatán lehet megtenni,
ahol az utalvány többletként jelentkező részét a következő havi fogyasztás-
ra számolják el.

Bonyolultabb a helyzet azok esetében, akik a rezsit utalással fizetik. Nekik,
ha az utalványt szeretnék felhasználni, be kell menniük a szolgáltató ügyfél-
szolgálatára, ahol az utalvány ellenértékét jóváírják folyószámlájukon.
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Elképzelhető lehet olyan megoldás is, hogy – az egyébként utalással fizető
fogyasztók – most csekket kérnek a szolgáltatótól annak érdekében, hogy
utalványukat felhasználhassák. Persze a postára ilyen esetben is be kell
menni.

A szabályozás alapján természetesen arra is van lehetőség, hogy az –
egyébként nem névre szóló – utalványt valakinek (pl. családtag, ismerős
stb.) átadjuk, aki azzal a saját rezsiköltségét tudja fizetni.

A rezsiutalvány felhasználhatóságának további részleteiről a postának hir-
detményt, a szolgáltatóknak pedig tájékoztatót kell közzétenniük – egyebek
mellett – honlapjukon is.

Ilyen tájékoztató jelen anyag lezárásáig nem jelent meg.
Gulyásné dr. Bölkény Ágota jogtanácsos

Először szerveztek tábort erdélyi magyar látássérültek-
nek és családtagjaiknak

A Romániai Magyar Nemlátók Egyesülete idén szervezett először tábort
Erdélyben élő magyar látássérült gyermekek és családjaik számára. Az
augusztus 12-16. között a Hargita megyei Szentegyházán megvalósult ese-
ményen több mint 60 fő vett részt, köztük érintett gyermekek, szülők, testvé-
rek, frissen végzett gyógypedagógusok, egyéb segítő szakemberek és fel-
nőtt látássérültek. Néhány résztvevő Magyarországról is érkezett, hogy az
itteni lehetőségekkel is megismertessék az érdeklődőket.

A táborban az MVGYOSZ munkatársa, Németh Orsolya elsősorban a
látássérült fiatalok és szüleik számára vezetett foglalkozásokat, tartott elő-
adást és bemutatót a látó vezető technikáról, a fehérbot használatáról, vala-
mint a számítógépes és okostelefonos segítő alkalmazásokról. Ez utóbbiak
sorában bemutatta többek között az online hangoskönyvtár és a Távszem
alkalmazásokat, melyeket a szövetség mielőbb hozzáférhetővé kíván tenni a
határainkon túl élő magyar látássérültek részére is, valamint ismertette az
ország licenc adta lehetőségeket, ami már most is elérhető számukra.

Szintén Magyarországról érkezett Tábor István látássérült coach és Pakli
nevű vakvezető kutyája, amely az MVGYOSZ Vakvezetőkutya-kiképző
Központjában nevelkedett és vált segítőkutyává. Pakli nemcsak azonnal
belopta magát mindenki szívébe és „megszelídítette” a legfélénkebb gyer-
mekeket és felnőtteket is, hanem gazdájával példát is adtak a táborozók szá-
mára. Romániában még kuriózumnak számít a vakvezető kutya, az ország-
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ban nincs hivatalos kiképzőintézmény, így István és Pakli jelenléte új lehető-
séget és reményt csillantott meg sokak előtt.

A táborban a gyermekek korcsoporti bontásban vettek részt játékos kéz-
műves és beszélgetős foglalkozásokon, miközben a szülőkkel pszichológus
és gyógypedagógus foglalkozott, a felnőtt látássérültek pedig az okostelefon
nyújtotta lehetőségekkel és az önálló életvitel alapjaival ismerkedtek. A
beszélgetések és foglalkozások célja az információnyújtáson túl elsősorban
a rehabilitáció, az önállósodás bátorítása, a résztvevők lelki-érzelmi támoga-
tása és a látássérült emberek mindennapjait megkönnyítő praktikus tudással
való felvértezésük volt. A rövid idő természetesen csak arra volt elegendő,
hogy a résztvevők minden területből egy-egy kis ízelítőt, betekintést kapja-
nak, de a továbbiakban is számíthatnak a szakemberek segítségére, akiket
a közösségi média felületein is könnyen elérhetnek.

Szabadidős programokban sem volt hiány: a résztvevők strandoltak, kür-
tőskalács készítő műhelyben jártak, kézműveskedtek, kipróbálhatták a tan-
demkerékpárt és a csörgő focilabdát. Egyetlen este sem telt el közös ének-
lés nélkül, az utolsó estét pedig egy valódi záróbuli koronázta meg.

A tábort záró közös értékelés jól mutatta, hogy az esemény mind a gyer-
mekek, mind a szülők, mind a szakemberek és az önkéntesek számára is
igazi újdonság volt és mindannyian új élményekkel, barátságokkal és infor-
mációkkal gazdagodtak a négy nap során. Többen is megfogalmazták, hogy
tábort természetesen jövőre is szeretnének, ráadásul még hosszabbat és
még gazdagabb programkínálattal, mint az idei első volt.

A Romániai Magyar Nemlátók Egyesületének célja egy magyar tannyelvű
szegregált iskola létrehozása Székelyudvarhelyen, ugyanis az Erdélyben élő
vak gyermekek speciális iskolai keretek között kizárólag román nyelven
tanulhatnak, miközben az anyanyelvi környezetben zajló integrált oktatás
lehetősége esetleges, személyi és tárgyi feltételei meglehetősen hiányosak.
Az iskola-projekt egyik első lépése volt az érintett gyermekek felkutatása és
megszólítása az ingyenes táborozási lehetőség biztosításával. Ahogy az
egyesület elnöke, Hajdó Ernő fogalmazott: az erdélyi magyar látássérültek
kettős hátrányban vannak, mivel fogyatékosságuk mellett kisebbséghez is
tartoznak, ez pedig jól tükröződik az átlagosnál alacsonyabb iskolázottsá-
gukban, illetve munkaerő-piaci és társadalmi részvételük korlátozott voltá-
ban.

Az MVGYOSZ rendkívül fontosnak és példaértékűnek tartja az egyesület
törekvéseit, amit igyekszik erkölcsileg és szakmailag is támogatni.

A szerző személyes élménybeszámolója az alábbi linken olvasható:
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https://nemethorsi.wordpress.com/2019/08/28/lathatova-tenni-lathatova-
valni-az-erdelyi-magyar-latasserultek-elso-taboraban-jartam/

Németh Orsolya

Beszélgetés Bartolf Zsuzsannával 1. rész

- Kérem, meséljen pár szót magáról,
mindennapjairól!

- Bartolf Zsuzsanna vagyok, népiének
előadóművész és népiének tanár. A
Zeneakadémián végeztem el a tanulmá-
nyaimat. Jelenleg a Kiss Zenede
Alapfokú Művészeti Iskola és
Szakgimnáziumban és a
Törökszentmiklósi Kodály Zoltán
Alapfokú Művészeti Iskolában tanítok
népi éneket és népi furulyát. Emellett sok
más projekten is dolgozom. 2015 óta
készítek életút interjúkat a táncház moz-
galom alapítóival. 2016 óta zenésítek
meg verseket úgy, hogy népdalokra
éneklem kortárs és klasszikus költők ver-
seit. A népdal változatokban él. Szöveg és dallam nem kötődött egymáshoz
szorosan, mindenkinek más dallam jutott eszébe egy-egy szövegről és más
szöveg jutott eszébe egy-egy dallamról. Egy-egy dalban mindenki a saját
életével kapcsolatos eseményeket, érzéseket énekelte meg. Én a verseket
úgy zenésítem meg, hogy a zenét nem dolgozom fel, marad eredeti formá-
ban, de a népdalok szövegei vannak lecserélve versekre. Ezért ennek a
műsornak az a címe, hogy Népdalok újratöltve. Ezzel a műsorral 2017-ben
felléptem Kapolcson az RS9 színházban.  2017-ben és 2018-ban megnyer-
tem a Kaleidoszkóp versfesztivál vers-zene kategóriáját. Egy éve kezdtem el
népmeséket is mondani. Ennek kapcsán kezdtem el kórházakban mesélni
gyerekeknek. Idén a Hagyományok háza Kárpát medencei népmese mondó
versenyén arany minősítésű népmese mondó lettem.

- Hogyan került szorosabb kapcsolatba a népdallal?
- A népdalokkal már kicsi koromtól fogva kapcsolatban voltam. A csalá-

dunkban senki nem volt zenész, de a mai napig szereti mindenki a zenét, a
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kultúrát, ezért nekünk rengeteg hangzóanyagunk van, és ezeket gyűjtjük a
mai napig. Több előadónak a felvételét is hallgattam kis koromban, többek
között a Sebő együttes felvételein nőttem fel. Akkor nagyon szerettem hall-
gatni Budai Ilonának az Énekeljünk együtt c. műsorát, ahonnan sok dalt meg
is tanultam.

Szentendrén a Vujicsics Tihamér Zeneiskolában indult el Szvorák Katalin
népiének tanítása 1996-ban. Szvorák Katalin első tanítványai közé tartozom.
Ő hozott még szorosabb kapcsolatba a népdalokkal, közérthető módon min-
den dalnak elmondta a hátterét, mesélt a népszokásokról is. Azóta mindig
foglalkoztam a népzenével és tanultam a népzenét.

- Hogyan sajátítja el a népdalokat? Milyen segítséget kap?
- A népdaltanulásnál, népzenetanulásánál azt mondhatom, hogy előnyben

vagyok, mert a népdalt, népzenét azt mindenki, kivétel nélkül, a látó embe-
rek is hallás után tanulják, gyűjtésekből, eredeti felvételekből. Ennek oka az,
hogy a népzenében olyan stíluselemek vannak, amelyek nem rögzíthetőek
le kottaírással. 5 nagy dialektus-területet, tájegységet különböztetünk meg
zeneileg: Dunántúl, Felföld, Alföld, Erdély és Moldva. Ezeknek a zenei anya-
gát mind máshogyan kell előadni. Magyarországon a népzenegyűjtés a 19.
században indult el és tart a mai napig. A Zenetudományi Intézet honlapján
(www.zti.hu) nagyon sok gyűjtés megtalálható. Most megújították a honlapot,
így az archívum is bővült, így több mint 10.000 órányi eredeti gyűjtött nép-
zene hallgatható, tölthető le. Az éneklés mellett népi hegedülök, és népi furu-
lyázom is, ezek az anyagok végtelen forrást jelentenek a tanuláshoz.

- Kiknek köszönheti csodálatos karrierjét?
- Nem tudom, hogy mikor beszélhetünk karrierről? De sok embert tudok

megnevezni, akiktől rengeteget tanulhattam és nem csak a szakmát.
Mint már említettem, Szvorák Katalin volt az első mesterem, aki tudatosan

kezdett el engem tanítani népdaléneklésre. A középiskolai időszakban a
Szent István Király Zeneművészeti Szakközépiskolában alapos képzést kap-
tam szolfézsból, zeneelméletből. A középiskolai időszak végén Tőkés Tünde
kórusvezető és szolfézstanár javasolta, hogy próbáljak meg felvételizni az
akkor induló Zeneakadémia népzene tanszakára. 2008-ban fel is vettek népi
ének szakra. Itt mestereim voltak Vakler Anna, Maczkó Mária, Bodza Klára,
Agócs Gergely, Budai Ilona, Fábián Éva, Nyitrai Marianna, Bárdosi Ildikó. Ők
tanították meg azt, hogy a különböző dialektus területeknek az anyagát
hogyan kell stílusosan énekelni. Ördög Mária és Sebestyénné Farkas Ilona
(Sebestyén Mártának az édesanyja) a kórust vezette. Ebben a kórusban
népzenészek énekeltek és kimondottan olyan műveket énekeltünk, amelyek
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népzenére alapultak, mint pl. Bárdos Lajos vagy Kodály Zoltán népdalfeldol-
gozásokat.

Az éneklés mellett népi hegedülni is tanultam, mesterem volt Jánosi András
és Halmos Béla. Népi furulyázni pedig Juhász Zoltán tanított. Elméleti tár-
gyakból pedig mesterem volt többek között Sebő Ferenc, Richter Pál, Pávai
István, aki az erdélyi táncházmozgalomnak volt az egyik alapítója.

Hangképzésre és beszédtechnikára Bodza Klára és Palócz Réka tanítot-
tak. Nagyon büszke vagyok arra, hogy sokukkal a mai napig baráti viszony-
ban vagyok, és bármikor segítenek, ha szükségem van rá.

- Hol lehet önt meghallgatni?  Mikor lesz a legközelebbi fellépése?
- Nem tudom, hol fogok legközelebb fellépni. Ugyanis a Nádor-Teremben

lett volna januárban meg májusban fellépésem, de azt sajnos nem tudom
igénybe venni a hatalmas összegű bérleti díj miatt. Jelenleg keresek olyan
helyeket, ahol van lehetőség fellépni. Viszont a youtube-on ha az olvasó ráke-
res arra, hogy Bartolf Zsuzsanna, akkor ott talál dalokat és verseket az én elő-
adásomban. Ha a vakok szövetségében van olyan rendezvény, akkor azon
szívesen fellépek, sőt önálló koncertet is szívesen tartanék ott. Eddig még
nem kerestek. Szoktam énekelni a Közösség lámpásai rendezvényein is.

(folytatjuk)
Árvay Mária

Gyerekként vesztette el látását és hallását, 
így lett világhírű író 1. rész

Az élet vagy vakmerő kaland, vagy semmi – mondta Helen Keller, és ő
aztán pontosan tudta, miről beszél. Ahelyett hogy siketen és vakon elmerült
volna az önsajnálatban, nemhogy visszavonult, de egyre nagyobb kihíváso-
kat keresett. Fantasztikus karriert futott be, életét pedig a lehető legsikere-
sebbé alakította. Hogy csinálta? Egy hasonlóan kitartó segítővel.

Helen Adams Keller 1880-ban született Alabamában, tökéletesen egész-
ségesen. Úgy fejlődött, ahogy a kortársai, sőt kicsit gyorsabban is, minden
iránt érdeklődött, élénk volt, sokat mozgott, beszélt a kisbaba nyelvén.
Másfél éves korában azonban súlyos betegség támadta meg. Akkoriban még
nem voltak képesek diagnosztizálni a kórt, amit ma skarlátnak vagy agyhár-
tyagyulladásnak feltételeznek, sőt gyógyítani sem lehetett. Az „agylázban”
szenvedő kislány teljes mértékben elvesztette a hallását és a látását is, és
ettől kezdve megváltozott az élete, hiszen a világ befogadásában egyedül a
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szaglására és a tapintásra hagyatkozhatott. Innen tényleg nehéz nyerni.
Egyáltalán élni. És főleg lediplomázni, vagy Alexander Graham Bell, esetleg
Mark Twain barátjává válni, elnökökkel levelezni – Helennek mégis sikerült.

Az anya nem adta fel
Helen a második születésnapja előtt elveszítette a két legfőbb érzékét még

azelőtt, hogy megtanult volna beszélni. Nem csoda, hogy eleinte nem tudott
mit kezdeni a helyzettel. Többé nem hallotta, amit mondtak neki, hiába
vigasztalták, és nem látott semmit sem, hiába hajolt fölé aggódva az édes-
anyja. Ha beszélt is, nem hallhatta, jól mondja-e a szavakat, sem azt, mit
válaszolnak neki. Egyetlen emberrel volt képes kommunikálni, a család sza-
kácsnőjének hatéves lányával. A két kislány hatvan jelből álló saját jelnyelvet
dolgozott ki, így tudtak érintkezni egymással. Emellett a látássérültekre jel-
lemző hatodik érzék is elképesztően kifejlődött Helenben. Megtanulta abból
megállapítani, ki közeledik felé, hogy hogyan lép és milyen illata van. Idővel
képes volt férfiakat és nőket, időseket és fiatalokat is megkülönböztetni így.
Ennyi azonban nem volt elég a boldogsághoz. Saját testébe zárva nem érez-
te jól magát, gyakoriak voltak nála a dührohamok, amikor üvöltött, harcolt,
rugdosott, akit ért. Mindenki azt javasolta, adják intézetbe a nehezen kezel-
hető gyereket, hiszen sehogy sem lehet megközelíteni, gyakorlatilag nem
lehet vele kommunikálni – de szerencsére az anya kitartott a lánya mellett.

Anne Sullivan mindent megváltoztatott
Az anyuka addig nem adta fel, amíg meg nem találta a megoldást a lánya

problémájára. Olvasott, kutatott, szakembereket keresett, amíg rá nem buk-
kant a reménysugárra: Charles Dickens Amerikai jegyzetek című leírásában
egy olyan lány történetét meséli el, aki Helenhez hasonlóan látása és hallá-
sa elvesztése után lett sikeres iskolás. Helen édesanyja ilyen reményekkel
kereste fel dr. J. Julian Chisolm baltimore-i specialistát, aki a siket gyerekek-
kel foglalkozó Alexander Graham Bell-lel kapcsolta össze. Bell volt az, aki
Kelleréket a Vakok Perkins Intézetébe ajánlotta. Helennek nem kellett ott lak-
nia, az iskola 20 éves öregdiákja, az erősen látássérült (de nem teljesen vak)
Anne Sullivan ment házhoz hozzájuk tanítónak. Akkor még senki nem gon-
dolta, hogy ezzel egy 49 éven át tartó barátság veszi kezdetét.

„Jobb a séta egy baráttal a sötétben, mint egyedül a fényben” – Mondta
Helen, és milyen igaza volt. Bár az, hogy Anne-nel barátok lesznek, nem volt
nyilvánvaló az első perctől fogva. Mire Anne a házhoz került, Helen durcás,
nehezen kezelhető volt, akit a szülei alaposan elkényeztettek – hogy is ne
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tették volna. Anne első dolga volt kijelölni a kis kerti házat iskolának, ahová
rendszeresen bejárt tanítványával, hogy az nyugodtan ismerkedhessen a
jelekkel. Ez elég nehezen ment. Anne vitt egy babát a kislánynak, majd a
tenyerébe írta a baba szó betűit egymás után. Helen azonban nem értette az
egészet, hiszen azt sem tudta, hogy szavakkal jelöljük a tárgyakat, ráadásul
azok leírva betűkből állnak össze. Egy hónapjába telt, mire megértette, hogy
az általa megérintett tárgy nevét írják a tenyerébe. Az áttörés akkor érkezett
meg, amikor Anne vizet csorgatott Helen kezére, majd a másikba beleírta,
hogy víz. Innentől kezdve nem volt megállás, mindennek tudni akarta a
nevét, és végre megvolt az eszköze arra, hogy elementáris tudásszomját
csillapíthatta.

„Amint a hideg víz az egyik kezemre ömlött, a másikra betűzte e szót: „víz”,
először csak gyöngén, azután mind erősebben. Csöndesen állottam s teljes
odaadással figyeltem ujja nyomait. Egyszerre, villámgyorsan, mintha fölébredt
volna lelkemben valami elfeledett, régi gondolat visszhangja. Ezzel a nyelv
titka meg volt fejtve előttem. Rájöttem, kitaláltam, hogy az a hideg valami, ami
a kezemre csurgott, v-í-z volt. Ez a szó életet nyert előttem, fölébresztette
szendergő lelkemet, megvilágosította, reményt, örömet fakasztott benne, sza-
baddá tette” – írta Helen Csöndes, sötét világom című önéletrajzi könyvében.

Braille-írás és beszéd: bármi lehetséges!
Ettől kezdve Helen gőzerővel tanulni kezdett, és nagyon jól haladt. Tízéves

korában elmesélték neki a norvég Ragnhild Kåta történetét. Ő volt az első
norvég gyerek, aki siketvakként (ráadásul szaglását és ízérzékelését is
elvesztve) képes volt beszélni, és megfelelő iskolai oktatást kapott.
Megtanulta megérteni, mit mondanak neki mások azáltal, hogy kezét gyen-
géden azok szájára és arcára helyezte, miközben beszéltek (ezt hívják
Tadoma-módszernek).

Az írás, illetve a Braille-írás elolvasása a betűk ismerete után már nem volt
olyan bonyolult. Helen elképesztő inspirációt merítve sorstársának történeté-
ből, szintén a Tadoma-módszerrel tanulta meg érteni, amit mások mondtak
neki, és a beszédet, a hangok formálását is addig gyakorolta (a beszélők,
illetve a saját torkára tett kézzel), míg érthetővé nem vált minden szava. A
Braille-írás segítségével tankönyvenként haladhatott előre, és egy idő után
képes volt idegen nyelveket is megtanulni: Helen Keller végül felnőttkorára
francia, német, görög és latin műveket is olvasott. Kevesen lennénk képesek
rá még úgy is, hogy az összes érzékszervünk működik.

(folytatjuk) Fenyvesi Zsófi


