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Első a család

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.

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 Nyeverecz Veronika Távszem operátorral

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

- A Távszem legidősebb munkatársa
vagyok, 62 éves nagymama, egy 13 éves
fiúunokám van.

Évekig a szüleimet gondoztam, már csak
édesanyám él, ő egy magán gondozóház-
ban van, már se fizikailag, se mentálisan
nem tudtam vállalni az itthon ápolását. 94
éves, augusztusban ismét átesett 2 epilep-
sziás rohamon, mára már szinte semmi kap-
csolatot nem lehet vele teremteni. Amikor
nem dolgozom, igyekszem mellette lenni.
Tehát ennek megfelelően szabadidőm nem
sok van, de a napi 4-5 óra utazásomat olva-
sással töltöm, valamint a kerékpározás az, ami kikapcsol. Amikor tehetem,
azzal megyek anyukámhoz is. Kertes házban lakom, tehát adva van a köte-
lező testmozgás is, fűnyírás, kapálás stb. Az épp aktuális munkák!

- Ha pár szóban kellene nyilatkozni a személyiségéről, mi az, amit fontos-
nak tart magáról elmondani?
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- Őszinte, felelősségvállaló, lojális, ösztönös, segítőkész, toleráns.
Türelmetlen, hirtelen haragú, szabad szájú, kegyetlenül őszinte.

- Mi a véleménye a humor gyógyító erejéről?
- Nagy valószínűséggel Királyhegyi Pál mondta, „Akinek van humora, min-

dent tud. Akinek nincs, mindenre képes.” Fontosnak tartom az öniróniát,
hogy tudjak saját magamon nevetni.

- Mi motiválta önt, hogy a Távszemnél helyezkedjen el?
- Véletlenül kerültem az MVGYOSZ-be, legalább is ezt hittem elsőre, de

mára azt gondolom, ez az én „jutalom játékom”, 61 évesen új embereket, új
élethelyzeteket, új munkát ismerhettem meg, és egy olyan közeget, amit
korábban nem ismertem, a vakok világát. Úgy gondolom, az otthoni segítő
munkám méltó folytatása a Távszem.

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

- Igen, bár a koromból adódóan, már sok mindent megtapasztaltam, ami a
képzéseken elhangzott. De, a „vak gyakorlatokat” korábban el sem tudtam
volna képzelni, amikor először bekötötték a szememet, lebénultam, szinte
pánik tört rám, mint ahogy a Láthatatlan Kiállításon is. Ám a képzés végére,
már simán lementem a lépcsőn bekötött szemmel az egyik nem látó kollé-
gám vezetésével. Hihetetlen élmény volt!

- „Az élet néha fura helyzetekbe sodor. (...) Az igazi bátorság az, ha beis-
merjük, hogy segítség kell, és kezet nyújtunk érte.” (Sue Thomas - FBI c.
film)

Mi jut erről eszébe?
- Azt gondolom, semmi sem történik velünk véletlenül. Én, mint szinte min-

den ember, jobban szerettem adni, hiszen ettől mindig egy kicsit jobb ember-
nek érezhettem magam. Aztán a szüleim ápolása során olyan mentális és
anyagi helyzetbe kerültem, ahol előtte még sosem voltam. Segítséget kellett
kérnem, talán az egyik legnehezebb dolog volt, amit megtapasztaltam az
addigi életem során. Aztán egy idő után rájöttem, szabad sírni, szabad esen-
dőnek lenni, szabad megmutatni, hogy gyengék vagyunk, de mégis támaszt
tudunk adni a még gyengébbeknek. És még egy gondolat, amikor valakitől
kérsz, nem ő tesz neked szívességet, hanem te neki, hiszen megadod a
jóság érzését számára.

- Mit üzen az olvasóknak?
- Becsüljék meg azt, amijük van, és osszák meg azokkal, akiknek

kevesebb adatott! Legyen ez szeretet, élmény, tudás, vagy épp anyagi
javak.
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Édesanyja gondozásához sok erőt és kitartást, munkájához pedig sok örö-
möt kívánunk!

Árvay Mária

Beszélgetés Sebők Jánosné Andi Távszem operátorral

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

- Sebőkné Andi vagyok, Távszem operá-
tor. 50 éves múltam, 29 éve házas, két nagy
fiam van, családomra nagyon büszke
vagyok. Szabadidőmben férjemmel motoroz-
ni szoktunk. Szeretek a természetben lenni,
és kedvelem az állatokat.

- Ha pár szóban kellene nyilatkozni a sze-
mélyiségéről, mi az, amit fontosnak tart
magáról elmondani?

- A családom és a munkatársaim nagyon
fontosak az életemben. Akkor vagyok elége-
dett, ha a körülöttem lévők is jól érzik magukat. Szeretek a kedvükben járni
és meglepni őket apró figyelmességekkel.

- Mi a véleménye a humor gyógyító erejéről?
- Vidám embernek tartom magam, nagyon szeretem, ha valakinek jó a

humora és kacaghatok vele. A feszültebb helyzeteket is jobban sikerül felol-
dani humorral. Véleményem szerint a humorral a nehezebb helyzeteket is
könnyebb átvészelni, elviselni, megoldani.

- Mi motiválta önt, hogy a Távszemnél helyezkedjen el?
- Szeretem magam megmérettetni és új helyzetek elé állítani. Barátnőm,

Puskás Kata Szidónia hívta fel figyelmemet erre a szép hivatásra. Mindig is
szerettem segíteni másoknak. A szolgáltatás elindulása adta a legtöbb
élményt számomra.

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

- Az érzékenyítő képzéseken nagyon változatos és tanulságos feladatokat
kaptunk. Ez segített átélni az érzést, hogy nincs látásunk és csak bízni
tudunk embertársunkban. Köszönöm kollégánk, Benedek Zoltán segítségét,
mérhetetlen nyugalmát, aki látássérültként végigkísérte a képzésemet.
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- „Az abszolút függetlenség lehetetlen. Gondolkodásunkban: szerzett
tapasztalatainktól függünk; a mindennapi létben: más emberektől, akikkel a
kölcsönös segítség értelmében kapcsolatban állunk.” (Karl Theodor Jaspers)

Mi jut erről eszébe?
- Sokszínű a csapatunk, eddigi éveink során mindegyikünk más-más szak-

mát tanult. A képzések során rájöttünk jó és jobb tulajdonságainkra, illetve a
javítani való teendőinkre. Csapatunk így alkot teljes egységet, pont ez a jó
benne, kiegészítjük egymást. Mindegyikünk pozitív és segítőkész személyi-
ség, jó ilyen közösségben dolgozni.

- Mit üzen az olvasóknak?
- Köszönöm, hogy elolvasták bemutatkozásomat. Kérem önöket, hogy hív-

ják bizalommal a Távszemet minél többször, mert szívvel-lélekkel önökért
vagyunk!

Szerintem a bemutatkozó interjúk után még több lesz a hívások száma a
pozitív, lelkes csapatnak köszönhetően! További lélekemelő pillanatokat kívá-
nunk!

Árvay Mária

Beszélgetés Tóth Zoltán Távszem operátorral

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

- Tóth Zoltán vagyok, 22 éves. Vidéki
vagyok, csak nemrég költöztem
Budapestre. Végzettségem informatikus
rendszergazda. Szabadidőmben szeretek
kerékpározni és van egy kutyám.

- Ha pár szóban kellene nyilatkozni a sze-
mélyiségéről, mi az, amit fontosnak tart
magáról elmondani?

- Kedves, empatikus és megértő ember-
nek tartom magam. Mindemellett jó hallga-
tóság is vagyok.

- Mi a véleménye a humor gyógyító erejé-
ről?

- Bizonyos esetekben humorral föl lehet
oldani a feszültséget, ami az adott helyzetben kialakul. Bizony, néha nem árt
magunkon is nevetni egy kicsit.
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- Mi motiválta önt, hogy a Távszemnél helyezkedjen el?
- Szeretek segíteni mindenkinek, amiben csak tudok, és ez motivált arra,

hogy jelentkeztem operátornak.
- A szakmai képzés alkalmából szerzett-e személyre szóló, életét megha-

tározó élményeket?
- Hatalmas élmény volt számomra a Láthatatlan Kiállítás, amely megmu-

tatta mindazon nehézségeket, amelyekkel a látássérültek nap mint nap talál-
koznak.

- „Az élet néha fura helyzetekbe sodor. (...) Az igazi bátorság az, ha beis-
merjük, hogy segítség kell, és kezet nyújtunk érte.” (Sue Thomas - FBI c.
film). Mi jut erről eszébe?

- Soha nem tudhatjuk, hogy mikor lesz szükségünk segítségre, de mikor
arra kerül a sor, akkor kérjük és fogadjuk is el.

- Mit üzen az olvasóknak?
- Azt javaslom az olvasóknak, hogy minél többen próbálják ki és használ-

ják is a Távszem alkalmazást, mert hatalmas segítség lehet.
Valóban az! Köszönjük, hogy ön is részese ennek a csodálatos csapatnak!

Árvay Mária

Fontos változások 
a parkolási igazolvánnyal kapcsolatban

A mozgásában korlátozott személy parkolási igazolványáról rendelkező
218/2003. (XII. 11.) kormányrendelet hamarosan két ponton is módosul.
Többeknek okozott kényelmetlenséget, sőt adott esetben jogsérelmet is az
az eddigi szabályozás alapján kialakult gyakorlat, miszerint a parkolási iga-
zolvány érvényességének meghosszabbítása iránti eljárás csak azt követő-
en volt megindítható, amikor a korábban kiadott okmány érvényességi ideje
már lejárt. Ennek következtében az igazolványt az arra egyébként jogosult
személy mindaddig nem használhatta, amíg részére az új okmányt ki nem
állították, ami akár több hetet is igénybe vehetett.

A 219/2019. (IX. 10.) kormányrendeletnek köszönhetően 2020. január 1-
jétől a járási hivatal az igazolvány hatályának lejárta előtt 90 nappal értesíti
az ügyfelet az igazolvány időbeli hatályának lejáratáról és arról, hogy ha a
jogosultsága továbbra is fennáll, akkor kezdeményezheti az igazolvány idő-
beli hatályának meghosszabbítását. A járási hivatal előzetes értesítési köte-
lezettsége 2020. január 1. után is csak az olyan igazolványok tekintetében áll
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fenn, amelyek érvényességi ideje 90 napnál hosszabb. Maguk az érintettek
ugyanakkor január 1-jétől már igazolványuk lejárta előtt 90 nappal is benyújt-
hatják az annak meghosszabbítására irányuló kérelmet. Ez remélhetőleg azt
eredményezi majd, hogy az új igazolvány még a régi lejárta előtt elkészülhet,
ugyanis a módosítás révén az új igazolvány időbeli hatályának kezdete az a
nap, amelyen azt kiállították. Akinek viszont január előtt jár le az igazolványa,
arra a most említett módosítás még nem vonatkozik, emiatt ő csak az iga-
zolvány hatályának lejártakor kezdeményezheti annak meghosszabbítását.

A másik fontos módosítás azokat a parkolási igazolványt igénylőket, illetve
azzal rendelkezőket érinti, akiknek az állapotát a szakértő véglegessé nyil-
vánította. Az október 1-jétől hatályos rendelkezések alapján az eddigi, leg-
feljebb öt éves időtartam helyett lejárati határidő nélkül kell kiállítani az iga-
zolványt, ha a kérelemhez mellékelt irat alapján a mozgásában korlátozott
személy (a látási, illetve más, a kormányrendelet által meghatározott fogya-
tékossággal élőket is ilyennek kell tekinteni) állapota végleges. A végleges
állapot fennállását mindazon iratokkal igazolni lehet, amelyek a kormányren-
delet alapján a parkolási igazolvány kiállítása, illetve meghosszabbítása
során bizonyítékként elfogadhatóak (a súlyos fogyatékosságra vonatkozó
szakvélemény, szakhatósági állásfoglalás; a közlekedő képesség minősíté-
séről kiadott szakvélemény, stb.).

Gulyásné dr. Bölkény Ágota jogtanácsos

Ismét banki kérdések

Mint ahogy arról az MVGYOSZ hírlevelének szeptember 14-én megjelent
44. számában beszámoltunk, a szövetség egyeztetést kezdeményezett a
Magyar Nemzeti Bank, valamint a Bankszövetség részvételével a látássérült
ügyfelek ügyintézés során tapasztalt problémáinak, valamint az ezek kezelé-
sét, megoldását célzó javaslatok megvitatása érdekében.

Megkeresésünkre időközben a válasz is megérkezett, melyben ígéretet
kaptunk arra, hogy az ősz folyamán a Magyar Nemzeti Bank az általunk kez-
deményezett témákban megszervezi a személyes egyeztetést.

Minthogy a várható egyeztetéseknek is köszönhetően a közeljövőben ez a
téma remélhetőleg gyakran kerül majd terítékre, úgy gondoltuk, talán hasz-
nos lehet egy részletesebb tájékoztatással feleleveníteni, mit is tartalmaz
valójában a Magyar Nemzeti Bank fogyatékos ügyfelekkel kapcsolatos
bánásmódról szóló 4/2017. (III.13.) számú ajánlása, azaz konkrétan melyek
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azok a pénzügyi szolgáltatókkal szembeni követelmények, melyeket a fogya-
tékos ügyfelek joggal várhatnak el ügyintézéseik során.

Mindenek előtt érdemes tisztázni, hogy az ajánlás hatálya nemcsak a ban-
kokra, hanem mindazon szervezetekre kiterjed, amelyek felett a Magyar
Nemzeti Bank felügyeletet gyakorol (biztosítók, lakástakarék pénztárak,
befektetési vállalkozók stb.).

Alább tehát az ajánlás fontosabb pontjait ismertetjük, ezúttal természete-
sen elsősorban a látássérült ügyfelekre koncentrálva.

Egyenlő esélyű hozzáférés követelménye
Ennek érvényesülése érdekében általános elvárás a pénzügyi szerveze-

tekkel szemben, hogy minél több ügyfélszolgálati ponton biztosítsák a fogya-
tékos ügyfél egyenlő esélyű hozzáférését az általuk kínált szolgáltatásokhoz.
Ez gyakorlatilag a következőket jelenti: a pénzügyi szervezetnek az új ügyfél-
szolgálati pontjai kialakításakor, továbbá a szolgáltatások bevezetése, bőví-
tése, valamint az általa kínált szolgáltatások igénybevétele során alkalmazott
eszközök (pl. bankjegykiadó automata (a továbbiakban: ATM), sorszámhúzó
és ügyfélhívó berendezés) beszerzése, fejlesztése, korszerűsítése során
figyelemmel kell lennie arra, hogy azok egyenlő eséllyel hozzáférhetőek
legyenek a fogyatékos ügyfelek számára is.

Elvárás, hogy a pénzügyi szervezet a teljes szolgáltatási térképét a fogya-
tékos ügyfél által elérhető módon, akadálymentesen tegye hozzáférhetővé
az egyes ügyfélszolgálati pontokon és a honlapján; ha pedig üzemeltet call-
centert, akkor ott önálló menüpontként is lekérdezhetővé kell tenni a szol-
gáltatási térkép tartalmát. Külön elérhetővé kell tenni továbbá – megye, tele-
pülés és fővárosi kerület szerinti bontásban – az adott területi egységben
található akadálymentesen használható és akadálymentesen megközelíthe-
tő ügyfélszolgálati pont elérhetőségét, megjelölve az akadálymentesítés
módját.

A pénzügyi szervezeteknek minden olyan alkalmazás linkjét akadálymen-
tesen kell közzétenniük honlapjukon, amelyekkel kapcsolatban adatszolgál-
tatási kötelezettségük van (pl. országos fiók-, és ATM kereső).

A hátrányos megkülönböztetés tilalma, 
indokolt előnyben részesítés elve

Az MNB elvárja, hogy a pénzügyi szervezet a személyes ügyintézés során
lehetőség szerint biztosítson elsőbbséget a fogyatékos ügyfél számára,
továbbá az ügyfélszolgálati ponton biztosítsa, hogy a kijelölt ügyintéző aka-
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dálymentesen megközelíthető helyen, lehetőség szerint a bejárathoz legkö-
zelebb helyezkedjen el. További elvárás, hogy a pénzügyi szervezet biztosít-
sa az általa kínált szolgáltatástípusok minél szélesebb körére vonatkozóan
az egyablakos ügyintézés lehetőségét.

A pénzügyi szervezeteknek az ügyfélszolgálati pontokon lehetővé kell ten-
niük a segítőkutyával történő ügyintézést.

A látássérült ügyfelek tájékozódásának segítése érdekében figyelni kell az
ügyfélhívó és besoroló rendszerek kihangosítására, a taktilis burkolati jelzé-
sek kialakítására, kontrasztok és megvilágítás alkalmazására, a személyes
segítségnyújtás felajánlására, nagyító használatára.

Az ajánlás szerint jó gyakorlat lehet a sorszámhúzó berendezésen a fogya-
tékos ügyfél számára elsőbbséget biztosító külön gomb elhelyezése, pont-
írással is jelezve azt a vak ügyfelek részére.

Szerződéskötés, tájékoztatás
A pénzügyi szervezetnek a szerződési feltételek meghatározásakor, továb-

bá a szerződéskötés során nyújtott tájékoztatásnál, illetve a későbbi kapcso-
lattartás során különleges figyelemmel kell lennie a fogyatékos ügyfél álla-
potának jellegére (látássérült stb.), illetve annak mértékére. Ez a gyakorlat-
ban az alábbi követelmények betartását jelenti: a termékajánlások alkalmá-
val a pénzügyi szervezeteknek fel kell hívniuk a fogyatékos ügyfelek figyel-
mét a számukra kínált – akadálymentesítést segítő – eszközökre, lehetősé-
gekre, alkalmazásokra (pl. telefonbanki megoldások, internetbanki megoldá-
sok, kisegítő alkalmazások, mobilalkalmazások, egér használata nélküli
funkciók, videotolmács szolgáltatás).

Az MNB szükségesnek tartja, hogy a pénzügyi szervezet a szerződéskö-
tés során úgy járjon el, hogy az a fogyatékos szerződő fél számára minél
kisebb terhet jelentsen (például, ha a szerződést közjegyzői okiratba kell fog-
lalni, akkor a közjegyző jelenjen meg az ügyfélszolgálati ponton).

A szerződéskötés vonatkozásában további fontos elvárás, hogy a pénz-
ügyi szervezet szükség esetén részletes magyarázat mellett olvassa fel a
szerződést a fogyatékos ügyfél részére – a titokvédelemre vonatkozó jog-
szabályi rendelkezések betartásával –, és annak megtörténtét igazolható
módon rögzítse.

Nagyon fontos, hogy a fogyatékos ügyfél számára a pénzügyi szervezet-
nek megfelelő időt kell biztosítani a szerződésben foglaltak megértésére,
részletes és – igény szerint – ügyfélszolgálati ponton kívül történő áttanul-
mányozására, és ennek érdekében a szerződés tervezetét rendelkezésre is
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kell bocsátani, illetve – igény szerint – biztosítani kell személyes egyeztetés-
re lehetőséget akár segítő személy közreműködésével.

Úgyszintén a szerződéskötéshez kapcsolódó követelmény, hogy a pénz-
ügyi szervezet biztosítson lehetőséget előzetes időpont egyeztetésre annak
érdekében, hogy a fogyatékos ügyfél a szerződéskötést megelőzően a sze-
mélyes jelenléthez, valamint a szerződéskötési feltételek maradéktalan meg-
ismeréséhez szükséges intézkedéseket megtehesse, így támogató-, vagy
kísérőszolgálatot hívhasson, esetleg segítőt bízhasson meg.

Szolgáltatások nyújtása
Ha ezt a fogyatékos ügyfél igényli, részére – lehetőség szerint – külön tár-

gyalót, továbbá olyan személyes kapcsolattartót kell biztosítani, aki a fogya-
tékos ügyfél erre irányuló kifejezett kérése esetén, a lakóhelyén felkeresve
nyújt segítséget neki a szolgáltatások igénybe vétele során.

Az MNB kifejezetten fogyasztóbarát megoldásnak tartja, ha a pénzügyi
szervezet a fogyatékos ügyfél kérése esetén az ATM-ből történő kifizetéssel
azonos díjfizetés mellett teljesít részére pénztári kifizetést.

A fogyatékos ügyfélnek küldött különböző kimutatásokat – különös tekin-
tettel a fogyasztónak kínált lakossági fizetési számlakonstrukciókra – a pénz-
ügyi szervezetnek lehetőség szerint akadálymentes elektronikus formában is
elérhetővé kell tennie. Ha erre nincs lehetőség, akkor más megfelelő módot
kell felkínálni (pl. callcenteren keresztül azonosított hívásban, ügyfélszolgá-
lati ponton ügyintéző közreműködésével) annak érdekében, hogy a fogyaté-
kos ügyfél értelmezni tudja a kimutatásban foglaltakat.

Online és technológiai szolgáltatásokkal kapcsolatos fontosabb 
ajánlások

Az MNB elvárásként fogalmazza meg, hogy a pénzügyi szervezet tegye
elérhetővé a weboldalakat képernyőolvasó programok útján, betűméret
növelésével, kontrasztos megjelenítési móddal a vakok és gyengénlátók
számára is.

Úgyszintén a vakok és gyengénlátók érdekében törekedni kell arra, hogy
ha a pin kódot érintőbillentyűzeten vagy érintőképernyőn kell megadni, a
pénzügyi szervezet olyan eszközt alkalmazzon, amelyen beszédtámogatás
is működik.

A honlapok kialakítása, fejlesztése során elvárás, hogy a pénzügyi szerve-
zet legyen figyelemmel az akadálymentes honlapokra vonatkozó ISO/IEC
40500:2012 (W3C Web Content Accessibility Guidelines [WCAG] 2.0) webes
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szabvány előírásaira, törekedve legalább az „AA” akadálymentességi szint
biztosítására.

Ha a pénzügyi szervezet megváltoztatja online felületei felépítését, erre
vonatkozóan is figyelemfelhívást kell elhelyeznie a látássérült ügyfelek szá-
mára.

Gulyásné dr. Bölkény Ágota jogtanácsos

Beszélgetés Bartolf Zsuzsannával 2. rész

- Értesültem róla, hogy arany minősítést nyert a Hagyományok Háza
Hencidától Boncidáig Kárpát-medencei népmese versenyén. Fogadja őszin-
te gratulációmat! Mesélne erről a versenyről egy kicsit?

- Ez egy Kárpát-medencei népmesemondó verseny, amely ebben az
évben került először megrendezésre. A verseny célja, hogy népszerűsítse az
élőszavas mesemondást. Falun a mesét nem gyerekeknek mondták, hanem
felnőttek meséltek felnőtteknek. Ebben a műfajban nagyon fontos az, hogy
improvizatív legyen az előadásmód és a közönséggel való kapcsolattartás,
interakció. A felhívást már 2018-ban közzétették. Aki jelentkezett erre a ver-
senyre, annak be kellett küldeni egy mesevideót, amelyen a hallgatóság is
látható. 2019 áprilisában volt Jászberényben és májusban pedig
Békéscsabán egy-egy előválogató. Én a békéscsabai válogatón meséltem.
A rendezvényt a Meseházban tartották meg, ahol nem színpadra álltunk,
hanem egy un. meseszékbe kellett beleülnünk és egy családias közönség
előtt kellett mesét mondani. 3 kategóriában versenyeztünk: kezdő tehetsé-
gek, pedagógusok és hivatásos mesemondók. Itt a hivatásos mesemondó
nem a színészt jelenti, hanem azt, aki elsajátította az élőszavas mesemon-
dás technikáit, és azt hosszú évek óta aktívan műveli. 21 versenyző volt
összesen az előválogatókon és ebből 10 versenyző jutott az országos dön-
tőbe. A döntő Hatvanban volt a Hetedhét Hatvan c. népmese fesztiválon. Itt
egy jurtában meséltünk. A döntőben már nem osztottak ki helyezéseket, mert
a zsűri azt mondta, hogy nagyon magas színvonalú volt a verseny. Sok hasz-
nos tanácsot kaptunk a zsűri tagjaitól. Itt kizárólag magyar népmeséket,
autentikus, néprajzi gyűjtésekből származó meséket lehetett mondani. Azok
a népmesegyűjtemények, amelyeket ismerünk, és amelyek általában a
könyvtárakban megtalálhatók (pl. Benedek Elek meséi, Ilyés Gyula 77
magyar népmese), átírt népmesék, azaz irodalmi nyelvre vannak átírva és
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nem fedezhetőek fel bennük a falusi népmese, falusi mesemondás stiláris
elemei.

- Hogyan került közel a mese világához?
- A mesemondó verseny kapcsán kezdtem el komolyan elmélyedni első-

sorban a népmesékben. Műmeséket is szoktam olvasni, de mondani kizáró-
lag népmeséket szoktam.

- Nehéz fejben tartani a hosszabbakat?
- Mint már említettem én az élőszavas mesemondást művelem. Ezeket a

népmeséket nem kell szóról-szóra megtanulni, a történetet kell megérteni és
megtanulni, a mese nyelvezetére kell nagyon ráérezni, a mesei szófordula-
tokat kell nagyon megtanulni. Az nagyon fontos, hogy a mese tartalmát kell
megérteni és azt a mesei szófordulatokkal együtt a saját szavainkkal kell
elmondani. Nem a fejbentartás jelenti a legfőbb nehézséget, hanem az, hogy
az improvizáció által ne kerüljenek a mesébe olyan elemek, amelyek nem
illenek bele a mesébe. Azért is izgalmas ez a műfaj, mert a közönség min-
den rezdülésére, minden körülöttünk lévő ingerre reagálni kell. Másképp
mesél a mesemondó minden közönségnek.

- Milyen meséket ad elő szívesen?
- Én kimondottan csak magyar népmeséket adok elő, és nagyrészt a reper-

toáromban olyan mesék vannak, amelyek néprajzi gyűjtésekből származnak.
Inkább rövidebb meséket adok elő szívesen, ezek közül is nagyon szeretem
az olyan meséket, ahol a szegénylegény/leány összeházasodik egy király-
kisasszonnyal/királyfival. Nagyon jól érzem magam azokban a mesékben,
amelyekben dalbetétek is vannak. Nagyon szeretem az állatmeséket, meg a
tréfás meséket. Tudatosan törekszem arra, hogy olyan meséket mondjak,
amelyek nem ismertek, vagy ismert meséknek egy-egy ritka változatát
mondjam el. Pl. Malac Julcsa, A bikabornyú, A fakereszt, A
Tilinka/Jávorfácska/Szegényember hegedűje, A lusta királykisasszony.

- Esetleg verseket is szaval?
- Igen verseket is mondok, rendszeresen indulok versmondó versenyeken

is. Most bejutottam a Nemzeti VERSeny középdöntőjébe. A verseket első-
sorban énekelni szoktam népdalok dallamaira. Repertoáromban mintegy 150
énekelt vers van a balladáktól a vidám versekig bezárólag.

- Vannak kedvencei?
- Igen. Egyik kedvenc versem Ézsiás Lászlónak a Köszönöm az írást c.

verse, mert nagyon hitelesen mutatja be egy vak embernek a helyzetét, érzé-
seit. Ady Endre és József Attila verseit szeretem nagyon, mert elgondolkod-
tatóak és sokféle módon lehet azokat értelmezni. Többnyire olyan verseket
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tanulok meg, amelyeket színészek előadásában is meg lehet hallgatni. Úgy
gondolom, hogy ebből is sokat lehet tanulni, hogyan kell vagy lehet jól verset
mondani. Előfordul az is, hogy kötetekből tanulok verset.

- Milyen tervei vannak a közeljövőben?
- Szeretném folytatni a tanítást mind a két iskolámban, sőt azt is szeretném

elérni, hogy minél több tanítványom legyen. Az ügyesebb gyerekeket szeret-
ném versenyen is indítani. Szeretnék népdalokból, énekelt és mondott ver-
sekből tematikus előadóesteket csinálni. Szeretném a riportanyagot, riport-
sorozatot, az életútinterjúkat majd kiadni. Emellett nagyon szeretnék minél
több helyre eljutni, ahol meséket mondhatok, énekelhetek gyerekeknek és
felnőtteknek. Most nyáron is lesz néhány kórházi mesemondásom.

A táncházmozgalom és a népművészet, népi hagyományok újjáéledéséről
készülő életútinterjú-sorozatomat szeretném jobban kiteljesíteni. Emellett
természetesen a pihenésre is szánok időt, hobbim a gyöngyfűzés, olvasás
és az éneklés.

Árvay Mária

Gyerekként vesztette el látását és hallását, 
így lett világhírű író 2. rész

„Az ember soha nem elégedhet meg azzal, hogy a földön kússzék, ha iga-
zából szárnyalni vágyik”

Helen sosem állt meg, folyamatosan fejlődött tovább. Megtanult gépelni,
hogy képes legyen rögzíteni a gondolatait, kézből kézbe jelelni, azaz a siket-
némák jelbeszédét tapintás útján értelmezni. Így arra is képes volt, hogy
elvégezze a Radcliffe Egyetemet, és ezzel ő lett a világon az első siketvak,
aki bölcsészdiplomát szerzett.

Tanulmányai végéhez érve a segítő munkát választotta hivatásául.
Pontosan tudta, milyen nehézségekkel néznek szembe a sérült gyerekek és
felnőttek, így a világot járva (a japánok például különösen imádták, egy akita
kutyát is neki ajándékoztak) öntött beléjük lelket motivációs beszédeivel,
saját példájával, újságcikkeivel, könyveivel. „Ha én siketen és vakon is gaz-
dagnak és izgalmasnak találom az életet, akkor te milyen rengeteg dolgot
tudsz befogadni mind az öt érzékedet használva?” – kérdezte teljes joggal a
hallgatóságától. Harcolt a békéért, a nők egyenjogúságáért, érdekelték a
világ történései, és értette is azokat. Nem véletlen, hogy Charlie Chaplint és
Mark Twaint is a barátjának mondhatta, és több amerikai elnökkel is levele-
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zett. 1920-ban részt vett az American Civil Liberties Union (ACLU) megala-
pításában, előtte pedig nonprofit szervezetet alapított, ami a vakság megelő-
zése érdekében küzdött. Egész életében a legkülönbözőbb eszközökkel har-
colt a kiszolgáltatottak jogaiért, a vakok, siketek megsegítéséért.

Anne Sullivan áldozata
Mindezt Helen talán nem érhette volna el, ha nincs mellette Anne Sullivan.

Miután elvégezte az iskoláit, Anne nem adta fel segítői állását: egész életére
diákja mellett maradt. „Tanítóm annyira össze van forrva velem, hogy alig
tudok önmagamra gondolni nélküle. Sohasem tudnám megmondani, mit
köszönhetek a velem született hajlamoknak és mit az ő befolyásának. Azt
érzem, hogy az ő lénye elválaszthatatlan az enyémtől s hogy az én életem
léptei mindig az ő nyomába esnek. Ami jó van bennem, neki köszönöm, s
ami tehetségem, vágyam vagy örömem van, mindazt az ő szeretete ébresz-
tette föl” – írta róla Helen.

A két nő között létrejött szoros barátságot semmi és senki sem kezdhette ki,
még Anne férje sem. 1905-ben ment feleségül a Harvard Egyetem oktatójaként
és irodalmi kritikusaként dolgozó John Macyhez, de a kapcsolatuk idővel meg-
romlott, hiszen Anne-nek mindig Helen maradt az első. Amikor Anne 1914-től
betegeskedni kezdett, majd 1936-ban elért életének végéhez, Helen volt mel-
lette, ő fogta a kezét. Ekkor már Helen is az 56. évében járt, de segítség nél-
kül továbbra sem boldogult el a világban. Korábbi házvezetőnője, a skót Polly
Thompson került melléje, és kísérte utazásai során, illetve segítette otthoná-
ban. Helennek őt is el kellett veszítenie: 1960-ban Polly egy agyvérzés követ-
kezményeibe halt bele. Az asszony új segítő után nézett, így lépett az életébe
a Pollyt addig ápoló Winnie Corbally, és maradt vele élete végéig.

Az utolsó évek
Helent kivételesen hosszú élettel áldotta meg a sors, több stroke-ot is túl-

élt az 1960-as évek elején. Ezek a lakásához szögezték ugyan, de szellemét
megtörni nem tudták. „Az önsajnálat a legnagyobb ellenségünk. Ha behódo-
lunk neki, egész életünkben semmi bölcset sem tudunk tenni” – mondta egy-
szer. Tovább küzdött, aminek elismeréséül 1964-ben Lyndon B. Johnson
elnöktől megkapta a Szabadságért Elnöki Érdemérmet. Rá egy évre az
1965-ös New York-i világkiállításon a Leghíresebb Nők közé választották.
Helen Keller három évvel később, 1968 júniusában szenderült örök álomra,
békésen, nem sokkal a 88. születésnapja előtt. Kívánságának eleget téve
hamvait Anne Sullivan maradványai mellé temették.
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Helen emlékezete
Helen Keller olyan ember volt, akit nem szabad elfelednünk. Szerencsére

12 könyvet és számos újságcikket hagyott ránk, amiket olvasva közelebb
kerülhetünk egy ragyogó elme, egy újító típusú asszony és egy siketvak
ember életéhez, örömeihez, nehézségeihez, sikereihez, küzdelmeihez.
Magyarul a Csöndes, sötét világom, a Szakadékból a fényre, és az Életem
története/Anne Mansfield Sullivan levelei című könyveit érhetjük el.

Fenyvesi Zsófi
https://divany.hu/offline/2019/08/18/helen-keller/?fbclid=IwAR01nUL7

XJDf6FwpJ3LnmGTIT8R0-MqeruQzfAt-HdRNzDIT-jPqRCX_1z8

Tuti tippek, rövid hírek
Távszem – Már a tesztidőszak első felében teljesült 

a vállalt hívásszám
2019. július 16. óta zajlik a Távszem szolgáltatás nyilvános tesztelése. Bár

a hívások száma már az első három hónapban meghaladta a projektben vál-
lalt minimumot, a menedzsment természetesen továbbra is bízik az egyre
növekvő érdeklődésben. A pályázat keretében beszerzett okostelefonok több
mint a fele már a felhasználóknál van, a fennmaradó 322 darab pedig októ-
ber folyamán kerül kiosztásra. Emellett a saját eszközt használók érdeklődé-
se révén is folyamatosan növekszik a szolgáltatásban regisztrált látássérül-
tek száma. A projekt utolsó három hónapjának legfőbb tevékenysége a
tapasztalatok összegyűjtése és a fenntartásról való gondoskodás lesz.

A tesztüzem első két hónapjában nagyjából 2800 hívást fogadtak a
Távszem operátorok, ami messze meghaladta mind a projekt teljesítéséhez
előírt havi átlagértéket, mind a menedzsment várakozásait. Ezzel az egyéb-
ként elvárt 3800 hívás gyakorlatilag már a tesztidőszak felénél teljesült. A
szolgáltatás minősége szempontjából azonban sokkal fontosabb, hogy a fel-
használók által adott azonnali értékelések átlaga 4 fölött van, vagyis a hasz-
nálók többnyire elégedettek mind a szolgáltatás technikai feltételeivel, mind
az operátorok munkájával.

A Távszemet továbbra is kíséri a sajtó érdeklődése. A júliusi sajtótájékoz-
tatót követően nemcsak a nyilvános tesztidőszak elindulásáról kiadott hiva-
talos sajtóközlemény jelent meg számtalan online és nyomtatott sajtóorgá-
numban, hanem több interjú is készült a Távszem projekt munkatársaival, az
operátorokkal, mentorokkal és néhány felhasználóval is. Hírt adott a


