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pőbe fogva az árpát az a környezetétől 
elszigetelődik, elődomborodik, így fi
nom szikével könnyen megnyitható és 
kitisztítható, anélkül, hogy a genny a 
környező szövetekbe préselődne. Rövid 
vérzéscsillapítás után a beteg antibioti
kumos kenőcsöt és párakötést kap, 
amit pár óra múlva, otthonában eltávo
líthat. Az árpa csúcsán ejtett apró nyí
lás pár napon belül nyomtalanul behe
ged.

Hasznos tudnivalók

Az árpa hétköznapi, jól gyógyítható 
szemhéj gyulladás. Életében legalább 
egyszer az emberek nagy százaléka 
"növeszt" egyet. Ha többször ismétlő
dik, és a megfelelő kezelésre nem jól re
agál, diabétesz, illetve az immunrend
szer szerzett gyengesége állhat a hát
térben.

www. hazipatika. com

Mi történt a vak világban

TALÁLKOZÁS 1.
(Évzáró közgyűlés)

Gördülékenyen zajlott a Komárom-Esztergom Megyei Vakok és Gyengénlátók 
Egyesületének rendhagyó, évzáró közgyűlése Tatabányán, március 30-án.

Az esős, borongós szombat délelőtt ellenére zsúfolásig megtelt a szolgáltatóház 
nagyterme.

Az egybegyűltek egyhangúlag fogadták el az előző évi gazdasági beszámolót, a 
felügyelő bizottság beszámolóját, valamint a 2013. évi költségvetési tervezetet.

Napirendre került a tagdíjemelés is, valamint az elhunyt, a kilépő és a tagdíj- 
hátralékos tagok törlése is.

A hivatalos program után pedig még hosszan beszélgettek a megjelentek az 
üdítővel és pogácsával teli asztal mellett.

TALÁLKOZÁS 2.
(jegyzet)

Ebédidőben beszélgetünk a Vakok és Gyengénlátók Egyesületének tatabányai 
irodájában; Nagyné Edit az elnök, Tóth Sándor helyettes és jómagam.

Önként csöppentem a társaságba, egy másik világba, önkéntes munkásnak.
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Egy érzelmileg színesebb, napsütötte 
világba.

Hasonló korosztály vagyunk, s rövid 
időn belül az is kiderült, sok dologról 
ugyanaz a véleményünk.

Nem politizálunk, noha megvannak 
a magunk kis gondolatai az egyre job
ban elszegényedő társadalmi rétegek
ről.

Az egyesületnél is egyre nehezebb a 
pénzügyi hátteret megteremteni, pedig 
folyamatosan és szorgalmasan írják a 
pályázatokat, szép sikerrel. A nyere
mények kifizetése viszont rendre késik. 
Gyakran hónapokat.

Viszont ez idő alatt is eleget kell ten
ni a kifizetési kötelezettségeknek, mert 
szigorú megrovásként gyarapodik a 
késedelmi kamat is.

Szót ejtünk a kiszolgáltatottságuk
ról. Arról, hogy a HIVATALOKBAN 
lekezelően bánnak a vakokkal, szinte 
meg kell alázkodniuk egy-egy ügyinté
zés során.

"Csak" megnyugtatásként mondom; 
a munkanélküliekkel, a nyugdíjasok
kal sem különb a bánásmód.

A HIVATALOKBAN dolgozók ítél
kezhetnek, viselkedhetnek lekezelően, 
mert ők egészségesen dolgozók. Még.

Közben Gyuri önkéntes is beviharzik 
az irodába fehér botjával, elkápráztat 
bennünket számítógépes tudásával, 
profi angol kiejtésével.

Aztán az alelnökről az is kiderül, 
hogy még humora is van.

A telefon nincs tekintettel az ebéd
időre, Editke higgadt, nyugodt hangjá
val igazítja el a hívó feleket.

Szóval, kell ez a csapat! Kell a húzó 
erő, az érdekképviselet, a valakihez va
ló tartozás érzése. Kell a Vakok és 
Gyengénlátók Egyesülete, és nem a vi
lágtalanok egyesülete.

Mert Nekik is megvan a saját vilá
guk.

Becsukom a szemem, mint amikor 
meditálok. Nem látom a külvilágot.

Helyette viszont látok egy fényes, 
csillogó, színes világot, amilyet csak 
mindenki saját magának álmodhat, lá
tó és nem látó egyaránt.X

Úgy érzem, itthon vagyok.

Simon Katalin

A pillanat varázsa
A Mozdulj! Közhasznú Egyesület 

Képzőművészeti és versíró pályázatot 
írt ki ez év elején A pillanat varázsa 
címmel. A szervezet felhívását olvas
hatta az érdeklődő a lap hasábjain, 
esetleg az MVGYOSZ hírlevelében. 
Szerencsére több látássérült sorstárs

hoz eljutott a hír, akik beküldték alko
tásaikat. A versíró pályázaton amatőr 
költők indulhattak; az úgynevezett 
épek és fogyatékossággal élő személyek 
írásaiból a szakmai zsűri válogatott. 
Nem volt hiába való senki fáradozása, 
az eredmények magukért beszélnek.
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A Mozdulj! Közhasznú Egyesület az 
ünnepélyes eredményhirdetést 2013. 
április 06-án tartotta meg a Budapes
ten található Aranytíz Kultúrházban. 
A díjátadón a szakmai zsűri által leg
jobbnak ítélt képeket rögtön szemügy
re vehette a kíváncsi érdeklődő.

Haladjunk sorjában! A nagyszabású 
rendezvény tartogatott meglepetéseket. 
Örömöt, mosolyt varázsolt az arcokra.

Három órára a terem zsúfolásig 
megtelt, álló helyet is csak nehezen ta
lált a későn érkezett vendég. Gyerekek 
és felnőttek őszinte kíváncsisággal néz
tek a délután elé. Az eredményhirde
téssel egybekötött kiállítás megnyitó 
ünnepélyes műsorát Tálas Mariann, a 
Mozdulj! Közhasznú egyesület elnöke 
kezdte meg: "Időt kell szakítanod em
bertársaidra, tégy valamit másokért, 
ha még oly apróságot is - valamit, ami
ért fizetséget nem kapsz, csupán a ki
tüntető érzést, hogy megtehetted." - ol
vasta fel a pályázat mottóját.

Ezt követően Dr. Szőke László, az 
Emberi Erőforrások Minisztériuma 
Szociális és Családügyért Felelős Ál
lamtitkársága képviseletében, a Fogya- 
tékoságügyi Főosztály vezetőjeként kö
szöntötte az egybegyűlteket. Elmondta, 
hogy a fogyatékos személyek jogairól 
és esélyegyenlőségük biztosításáról szó
ló 1998. évi XXVI. törvény kimondja, 
hogy a valamilyen fogyatékossággal élő 
emberek a társadalom egyenrangú és 
egyenlő méltóságú tagjai. Az egyesület 
mostani kezdeményezése is ezt példáz
za. Dr. Szőke László a fogyatékossággal 
élők nevében osztotta meg gondolatait, 
miszerint a fogyatékos ember a társa

dalom tagjaként akkor élhet teljes éle
tet, és közvetíthet mindenki számára 
olyan értékeket, ha ahhoz megkapja 
azt a segítséget, amely életéhez elenged
hetetlen. Továbbá hangsúlyozta, hogy a 
sérültek szívesen adják értékeiket a 
társadalomnak: a szorgalmat, a kitar
tást, az akaraterőt, a szakértelmet és a 
tudást. A bizonyítás lehetőségét az 
egyesület képviselői biztosították, de 
véleményem szerint erről a képek és az 
irodalmi alkotások beszélnek.

A rendezvény védnöke, Rúzsa Mag
dolna köszöntő szavai után a Vakok és 
Gyengénlátók Hermina Egyesülete Ho
rizont Kultúrcsoportja mutatta be rö
vid zenés-verses műsorát. A blokkban 
elhangzott Kormorán: Egy csepp em
berség maradt című, szívhez szóló dala, 
Nagy Ilona: Emlékezetes pillanatok va
rázsáról szóló költeménye, de megis
merhette a publikum Gyengéné 
Fogarasi Margit: Költő vagyok című 
versét is Bereczkné Bihari Erzsébet tol
mácsolásában. Bállá Ilona, szegedi éne
kesnő szintén bemutatta tehetségét, en
gem őszintén lenyűgözött produkciója.
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A meglepetések csak most következ
tek. A díjak átadása előtt a zsűri érté
kelő szavait hallgattuk. A versírók al
kotásait Pogány Judit művésznő, Kará
csonyi Zoltán színész és Ézsiás László 
előadóművész értékelték. Mind a hár
man elmondták, hogy nehezen tudtak 
csak választani az írások közül, hiszen 
valamennyi vers az olvasó szívébe ha
tol, írója pedig a világgal valamit kö
zölni akar.

A képzőművészeti alkotásokat szin
tén szakmai zsűri vette szemügyre: 
Fark László grafikus, a zsűri elnöke, 
Kesselyák Rita grafikus, Kelemen Dé
nes festőművész és Tálosné Violányi 
Marianna, a Mozdulj! Közhasznú 
Egyesület amatőr festője. A verseket 
kettő, a képeket pedig négy kategóriá
ban díjazták. Igen hosszú volt a díja
zottak sora, kicsiket és nagyokat egy
aránt jutalmaztak. Az ajándékok ki
osztásában segítettek többek között Dr.

Szőke László főosztályvezető úr, 
Garamvölgyi Annamária, a MÜOSZX
Fogyatékossággal Élők a Médiában 
Szakosztályának vezetője, Rúzsa Mag
dolna énekesnő, illetve a közhasznú 
egyesület vezetői.

Az eredmények alapján a látássérül
tek méltán lehetnek büszkék két külön
díjasra: Nagy Ilonára és Kovács József
re. Lepsényi Bálint harmadik, Rácz J. 
Zoltán második, Bereczkné Bihari Er
zsébet pedig első helyezést ért el. 
Koleszár Norbert a Mozdulj! Közhasz
nú egyesület különdíját érdemelte ki 
munkájával.

Búcsúzóul Napsugár Anna jeltánc 
művész és csapata mutatta be produk
cióját könnyed perceket szerezve ezzel 
közönségének.

A magam nevében tiszta szívvel gra
tulálok a díjazottaknak. További sike
reket kívánok!

Kovács Judit

Testközelben a látássérültek 
informatikai eszközei

A Látássérültek Észak-alföldi Regio
nális Egyesületének fontos feladata, 
hogy megismerjék a látásukban korlá
tozott személyek és hozzátartozóik az 
életvitelüket megkönnyítő eszközöket, 
azok használatát. Ennek érdekében, 
felkérésére az Informatika a Látássé
rültekért Alapítvány 4 dolgozója tar
tott előadást Debrecenben április 4-én. 
Ennek alkalmával az Egyesület mun

katársai és önkéntesei illetve a Fehér 
Bot Alapítvány munkatársai megis
merkedtek a látássérültek részére ki
fejlesztett szoftverekkel, segédeszkö
zökkel. A közel 6 órás foglalkozáson az 
Alapítvány bemutatta az általuk kifej
lesztett illetve honosított beszélő és na
gyító szoftvereket, amelyeket számító
géphez és telefonokhoz egyaránt lehet 
használni. Közvetlenül megismerhették
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a Jaws, a Belin, a Magic, a Dex, a Daisi, 
a Talks programokat, kipróbálhatták 
azok működését. Sok okos és hasznos 
tanács hangzott el a programok beállí
tásairól. A szoftvereken túl különböző 
segédeszközöket is hoztak a bemutató
ra. Az érdeklődők kipróbálhatták az 
olvasó TV-t, láthattak a gyengénlátók 
által használható okostelefont, továbbá 
az Iphone beszélő programját is ismer
tették az előadók. Az Alapítvány mun
katársai a megjelenteknek egy kiad

ványt adtak át, amelyben képek és le
írások találhatóak a látássérülteket se
gítő eszközökről. Ezáltal azokról is tu
domást szereztek az érdeklődők, ame
lyeket nem tudtak magukkal hozni az 
Alapítvány munkatársai.

Köszönjük az Alapítvány lelkes csa
patának az előadást és a Fehér Bot Ala
pítványnak a helyszínt!

Dr. Nagyné Berke Mónika 
Látássérültek Észak-alföldi

Regionális Egyesülete

A nevetés délutánja
Idén negyedik éve annak, hogy a Va

kok és Gyengénlátók Hermina Egyesü
lete (VGYHE) Közművelődési és Kul
turális Bizottsága megrendezte vidám 
műsorát a színházi világnap alkalmá
ból, amelyet március 27-én ünnepel
nek. A Magyar Vakok és Gyengénlátók 
Országos Szövetsége (MVGYOSZ) kis
előadó termében március 23-án gyűl
tek össze a nevetésre, humorra és jó 
kedvre vágyó emberek.

Bereczk Istvánná köszöntőjében az 
előző években megtartott hagyomány- 
őrző programokról beszélt. Elmondta, 
hogy első alkalommal Koltay Tamás 
kritikust hívták meg vendégnek, majd 
az azt következő években mindig az 
MVGYOSZ valamelyik megyei szerve
zete, valamint a VGYHE égisze alatt 
működő csoportok (Horizont Kultúr- 
csoport, Nosztalgia Klub) fellépői biz
tosították a garantált vidám perceket.

Március 23-án, szombaton a csöng- 
rád megyei vakok egyesülete Árnyalat 
Kultúrcsoportja és a VGYHE Horizont 
Kultúrcsoportja mutatták be műsoru
kat. Az előadást jelenlétével megtisztel
te a VGYHE elnöke Borai Botond is, 
aki személyesen köszöntötte a résztve
vőket.

A műsor Bereznainé Nagy Ilona sza
valatával kezdődött, aki saját bevallása 
szerint sosem leli kulcsát, pedig arra 
nagy szükség volt a továbbiakban, 
hogy egy úgynevezett kincsesládikából 
a többi produkció is előkerülhessen.

lükudides: A kulcs című verse segít
ségével nem rejtette véka alá mérgét:

"A kulccsal csak baj van.
Soha nem találom.
Kerestem nadrágban,
Néztem a kabátom.
A táskámban sincsen.
Atkozott vagy tollas,
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Ha megtalállak is,
Más zárba való vagy!
Kötöttem rá mindent!
Plüssmacit, lópatát,
Induláskor mégis
Búvik a nyavalyás!
Kulcscsomó! Hol vagy ma ?
Gyere, nem bántalak.
-Ú gy megtaposlak,
Egy récéd sem marad! -
Volt már ráolvasás, 
megátkoztam százszor,
De ő csak vidáman 
Velem bújócskázott.
Megvagy! Elcsíptelek,
De nem mondok csúnyát.
Az nevessen, aki 
Nem kereste kulcsát!

Végül kattant a kincsesláda zárja, és 
folytatódott a vidám délután. A Vakok 
és Gyengénlátók Csongrád Megyei 
Egyesülete Vaskóné Kiss Éva vezetésé
vel és a velük együttműködő Szegedi 
Amatőr Alkotók Körének tagjai komp
lett műsorral kedveskedtek a résztve
vőknek. Összeállításukban humoros 
versek, kabaréjelenetek szerepeltek. 
Elhangzott többek között: Czuczor 
Gergely: Egy falusi kislány Pesten cí
mű költeménye, Móra Ferenc: Szakad- 
e mán a cérna monológja. Természete
sen nem hiányoztak a kabaré számok 
közül a komikus helyzetképek sem. 
Górcső alá kerültek a férj és feleség 
visszatérő problémái, de megtestesítet
ték az ittas embert is: "A fiam iszik, az 
anyósom iszik, a feleségem viszik a dili
házba, miattam." Hangzott el a komi
kus mondat a Presszó című írásból. A

klasszikusokon a közönség pedig jókat 
mosolygott és nevetett, néhány percig 
feledve a realitást. Mindenki gondolja 
meg: a kabaréjelenetek nincsenek távol 
a valóságtól! Hiszen a mindennapok 
történései, eseményei a humor elsődle
ges mozgatórugói.

Elnézést kérek az olvasótól az elka
landozásért, a műsornak korántsem 
szakadt vége. A szegedi egyesület vi
dám produkcióit a VGYHE Horizont 
Kultúrcsoport szintén jókedvre derítő, 
színes összeállítása követte. Szabó 
Józsefné népdalokkal kedveskedett, 
Bereznainé Nagy Ilona Gábor József: 
Bor-barát avatójával hangolta a publi
kumot. Nagy Krisztina pedig Zorán 
örök slágerével, a (Kócos kis ördögök 
voltunk kezdetű) gondoskodott a vi
dámságról. Bódai Sós Judit: Háj mono
lógjában a kövér nők védelmére kel, 
praktikus megoldásokat kínál a túlsú
lyosság kifejezésére. Ezt az írást Borso
di Zsuzsanna tolmácsolásában hallgat
ta meg a nagyérdemű. Nagy Krisztina 
és Nagy Mária a telefonos ügyintézés 
rejtelmeibe vezették be az érdeklődő
ket. Szolgáltatók telefonbeszélgetései
ből szemezgettek, ahol az értetlen ügy
felek ügyes-bajos problémáikra keres
tek megoldásokat. Búcsúzásként Lazí
tani, próbálj meg lazítani! - szólított fel 
a közismert énekkel mindenkit Nagy 
Krisztina Hofi Géza slágerével.

A tanácsot érdemes megfogadni, 
mert a nevetés gyógyítja a lelket, feled
teti a hétköznapok szürkeségét!

Kovács Judit
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Beszélgetés Horváthné Dunaveczki Leonéval

A zene éltető ereje
Horváthné Dunaveczki Leonét a 

2000-es évek elején, a Vakrepülés Szín
játszó Egyesületben ismertem meg. Ré
gen nem beszéltünk már, nevét láttam 
itt-ott az interneten, ahol többnyire a 
látássérült énekesek között bukkant 
fel. A háromgyermekes anya családjá
nak él, szabadidejében pedig blogot ír, 
vagy dalra fakad. Ismerőseimtől meg
tudtam, hogy több látássérült fiatallal 
együtt, ő is jelentkezett a Nemadomfel 
Alapítvány Gospel Kórusába. Lentebb 
a vele készült interjút olvashatják.

Mióta foglalkozol az énekléssel?
1999-ben kezdtem el komolyabban 

foglalkozni az énekléssel, amikor bará
tokkal közösen megalakult egy együt
tes. A Cédrus Istenes verseket zenésí- 
tett meg, és adott elő. Először 
Matkócsik Éva operaénekesnőhöz jár
tam énekelni tanulni, akinek a szavai 
ma is visszacsengenek. Tőle kaptam az 
alapokat a hangképzéshez. Aztán a sze
gedi Talent Tehetségkutató Énekstúdió 
vezetője, Györkey László támogatott 
szakmai tudásával, mert a kedvenc 
műfajom a musical. 2005-ben az ő bá
torítására a gyömrői énekelni szerető 
fiatalokkal kezdtem együtt énekelni, 
gyakorolni az ő szakmai instrukciói 
alapján. Február eleje óta abban a ki
váltságban van részem, hogy Bolyki 
Balázstól tanulhatok rendkívül sokat a 
társaimmal együtt, akikkel részt ve
szünk a Never Give Up Gospel Kórus

próbáin. Ott nem csak énektechnikai 
dolgokról hallunk, hanem szemléletün
ket, hozzáállásunkat értékes gondola
taival erősíti. Ezért elhatároztam, hogy 
a tőle kapott gondolatokat hétről hétre 
közzé teszem a biogomban, mert azt 
gondolom, hogy nem csak az énekelni 
szerető embereknek adnak sokat.

A zene szeretetét családodtól örököl
ted?

A nagymamámról tudom, hogy zon
gorázott és szerette a zenét. Anyukám 
az, aki elvitt óvodás koromban zenei 
foglalkozásokra, de aztán ahogy iskolás 
lettem, ez a szál nem futott tovább. 21 
évesen indultam el az éneklés útján.

Saját magad örömére muzsikálsz, vagy 
lehet téged valahol hallani?

Ha meghívást kapok valamilyen ren
dezvényre, akkor örömmel megyek. 
Rendszeresen minden évben Gyomron 
szervezek egy könnyűzenei koncertet, 
ahová el szoktunk hívni egy közismert 
énekest, a helyi tehetséges énekesek is 
fellépnek, s közben adományt is gyűj
tünk.

Gyermekeid is fogékonyak a zenére?
Igen. Attila 8 éves lesz. Már az óvo

dában szóltak, hogy feltétlenül írassuk 
be majd valamilyen zenei foglalkozás
ra, mert rendkívüli ritmusérzéke van. 
A hallása is nagyon jó. Anna, aki most 
6 éves, nagyon tisztán énekel, imád tán
colni is. Szilviké, aki 3 éves, amikor 
gyakorlom otthon a dalokat, velem
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együtt énekel és hallom, hogy ügyes 
lesz ő is. Ez nagy öröm nekem, mert én, 
amikor láttam gyerekkoromban a Mu
zsika hangja című filmet, elkezdtem ál
modozni egy olyan családról, ahol a 
szülők és gyerekek együtt zenélnek. A  
férjem gitározik egyébként. Mostaná
ban éppen dalszerzésre adta a fejét.

Mi adta az ötletet, hogy a Gospel Kó
rus válogatásán elindulj?

Mindenkinek elmesélem, hogy én 
először egyáltalán nem akartam jelent
kezni. Viszont annyi irányból érkezett 
a felhívás, volt, aki telefonon érdeklő
dött, hogy látta valamelyik csatornán, 
hogy mi készülődik, s megkérdezte, 
hogy jelentkeztem-e. Nem volt mit ten
ni, nem kezelhettem felszínesen a kér
dést, komolyan el kellett gondolkod
nom, hogy ott van-e a helyem, mert 
annyian bátorítottak. Végül a mindent 
eldöntő tény egy kérdésként szólalt 
meg a lelkemben: - Ha itt nincs helyed, 
akkor hol van? A válasz legbelül egy 
nagy csend volt. Rá kellett ébrednem, 
hogy ki kell derítenem, vajon ott van-e 
a helyem vagy sem. Ezért eldöntöttem, 
hogy elmegyek a meghallgatásra, s ha 
felvételt nyerek, akkor mindent bele
adok, mert akkor az a válasza az élet
nek, hogy ott kell most lennem.

Mesélnél arról, hogy hogyan zajlott a 
kiválasztás?

Két válogató történt a Hotel 
Intercontinental-ban és egy plusz alka
lom az első próba előtt. A helyszín 
azért bizonyult jó választásnak, mert a 
megfelelő környezeti háttérrel is a 
megvalósuló értéket és üzenetet akarta 
az alapítvány közvetíteni a sajtó és

mindenki felé. Világszínvonalú pro
dukcióhoz történt a válogatás. A meg
hallgatáson mindenki külön-külön 
ment be, nem hallottuk egymás hang
ját. Bolyki Balázs egyik kórusából, a 
Bolyki Sóul Gospel Kórusból voltak ott 
sokan közönségnek. Mikor beléptem, 
nagy taps fogadott. Balázs megkérdez
te, hogy mivel készültem, s aztán azt 
kellett elénekelni. Persze előtte azért 
igyekezett oldani a hangulatot, kicsit 
viccelődött és beszélgettünk a zenei elő
életről. Mikor távoztam a teremből, 
ugyanolyan vastapsot kaptam. Amikor 
kint voltam már, hallottam, hogy min
denkinek ugyanekkora bátorításban 
volt része. A válogatás első részlete a 
youtube-on is megnézhető, meghallgat
ható.

Jól tudom, hogy a kórusban nem csak 
látássérültek, hanem fogyatékossággal 
élő fiatalok együtt, közösen énekelnek?

Igen. Vannak hallássérült, mozgássé
rült, értelmi sérült emberek is közöt
tünk.

Jó ötletnek tartod, hogy közösen hoztok 
létre megismételhetetlen produkciót?

Bolyki Balázs szemlélete az, hogy at
tól, hogy egy kórusban sokan ének
lünk, mindannyian külön egyéniségek

zz

vagyunk. O nem szeretné összemosni 
egy egyenletes masszába az embereket, 
hanem inkább azt szeretné látni, hogy 
kik vagyunk valójában. Mindig arra 
bátorít és tanít bennünket, hogy vállal
juk fel magunkat úgy, ahogy vagyunk. 
A közönség is csak ekkor fogja azt 
érezni, hogy mi is olyanok vagyunk,

z

mint bárki más. így tudunk azonosulni 
egymással és így történhet meg az is,
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hogy át tudjuk adni minden hamisság 
nélkül azt, amivel készülünk.

Véleményed szerint mi a kórus üzenete, 
célja?

A nevében hordozza a kórus a világ
nak az üzenetét. Never Give Up, azazX
soha nem adom fel. Éppen a legutóbbi 
próbán beszélt nekünk Balázs arról, 
hogy ahhoz, hogy az emberek át is tud
ják venni az üzenetet, az az útja, hogy 
a legjobbat adjuk magunkból. Profiz
musra kell törekedni. Egy vesztes csa
pat üzenetére senki nem kíváncsi, de ha 
létre tud jönni egy csodálatos dolog, 
akkor annak az üzenete is átmegy. Ne
hézségeket mindenki hordoz az életé
ben, van, akinek a fogyatékossága, van 
akinek az anyagi körülményei, van, 
akinek egyéb problémája akadályozza 
az életét. Az hoz eredményt csak- 
, ha a megoldási lehetőségeket keressük 
és nem a problémákon sajnálkozunk. 
Ez is sokat elhangzik a próbákon.

Hányán, és milyen összetételben vagy
tok az énekkarban?

Jelenleg 29-en vagyunk. Arányaiban 
a látássérült emberek teszik ki a kórus 
létszámának felét, a másik felét pedig 
azonos arányban a többiféle sérüléssel 
élő társaink. Vannak, akik halmozottan 
sérültek.

Milyen gyakran próbáltok?
Heti egy alkalommal van egy három 

órás próba. Plusz, aki úgy érzi, hogy se
gítséget jelent számára a közös gyakor
lás, azok részére a Nemadomfel Alapít
vány önkénteseként szervezek egy lehe
tőséget. Itt Balázs által elkészített 
hangfelvételekre és instrukciókra tá
maszkodva gyakorlunk, s közben azért

a többszöri találkozás egyfajta közös
ségépülésre is remek alkalommal szol
gál.

Nehézséget okoz az neked, hogy fogya
tékossággal élő személyekkel kell együtt 
próbálni?

Nem. Hiszek abban, hogy mindenki
hez vezet egy személyes út. Nyilván 
vannak alapismeretek, hogy például 
egy hallássérült embernek mi jelent se
gítséget, mire kell odafigyelni, de in
kább mindenkivel személyesen szok
tam megbeszélni, hogy kivel hogy jobb 
kommunikálni.

Gondot okoz a kommunikáció?
Van, aki nem tudja használni például 

a számítógépet, tehát a szülőkön ke
resztül tudok e-mailben beszélni velük. 
Van, akinek nincs telefonja, vagy nem 
tud sms-t írni, ezért sokféle szinthez és 
készséghez kell alkalmazkodni, de ez 
nem lehetetlen feladat. Van viszont egy 
hozzáállási nehézség is. Ez nem azért 
nehéz, mert fogyatékos emberekkel 
kell kommunikálni, hanem csak egy
szerűen azért jön elő, mert személyek
kel muszáj kommunikálni. Mindenkit 
más dolog motivál és mindenki más 
párbeszédhez szokott. Tényleg a szemé
lyes megkeresés a megoldás, ha az egy
más segítése és a közösség épülése is a 
cél. Márpedig egy produkcióra vélemé
nyem szerint az is hatással van, hogy 
azok az emberek mennyire válnak egy 
egységes élő közösséggé. Az idő rövid, 
de igyekszünk ebbe az irányba segíteni 
egymást.

A karnagy milyen eszközöket, techniká
kat használ a produkció létrehozásában?

Minden dalhoz megkapjuk a hang
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anyagot. Minden szólam fel van énekel
ve, illetve van olyan felvétel is, ahol az 
összes egyben szólal meg. A látó tagok 
kottát is tudnak a kezükbe venni. Meg
kapjuk a szöveget is, a fonetikus kiej
tést írásban, illetve lehetőségünk van a 
próbán felvételt készíteni, hogy ritmi
kusan tudjuk megtanulni a szöveget. 
Amit még ezen kívül meg kell tanul
nunk, ahhoz Bolyki Balázs minden 
szemléltetési eszközt igyekszik megra
gadni, hogy segítsen bennünket a kí
vánt eredményekhez. Az egyik legna
gyobb kihívása például a látássérült 
emberek esetében az, hogy a mozgást 
szemléltesse. A levegő útjának szabad
dá tételéhez elengedhetetlen, hogy meg
felelő tartásunk legyen. A dalok alatti 
mozgás pedig a dalban megvalósítandó 
dinamikát kell, hogy szolgálják. Ezért 
rendkívül fontos, hogy rá tudjunk érez
ni. Bizony hosszú órákat foglalkoztunk 
csak azzal, hogy egyenként szemléltette 
nekünk azt, hogy hogyan is néz ki a do
log. Látás hiányában könnyen elveszít
hetjük a stabilitásunkat, ha nincs biz
tos pont a közelünkben. Ezért például 
arra is bátorít minket, hogy bízzunk a 
kórustársakban, ne féljünk, hogy neki
megyünk valakinek, vagy meglökünk 
valakit véletlenül. A mozgásszabadság 
megélése nagy kihívás.

Aki mozgássérült, azokat is bátorít
ja, hogy amit képesek megmozdítani 
testükben, azt mozdítsák meg.

Jól gondolom, hogy az előadáson az 
ének mellett a látványelemek is dominál
nak?

Attól függ, hogy mit értünk látvány
elemek alatt. Balázs azt igyekszik elér

ni velünk, hogy az látszódjon rajtunk, 
akik valójában vagyunk. Minden érzés 
igazi legyen, minden mosoly valódi örö
möt fejezzen ki. A dalokhoz van olyan 
rész, ahol konkrét mozgást csinálunk, 
a koreográfia pedig azt szolgálja, hogy 
életre hívjuk a dalok üzenetét, azok di
namikáján keresztül.

Veled a produkció előtt beszélgettem, 
de arról mit gondolsz, lehet folytatás?

Már többen szóltak nekem személye
sen, hogy elhívnának minket rendezvé
nyekre, tehát igény szerintem lenne rá 
a közönség részéről. En örülnék, ha áp
rilis végével nem lenne vége ennek a 
csodás időszaknak az életemben, s más 
kórustagoktól is hallottam már ezt. Ha 
ebben a formában nem is folytatódna 
az éneklésem, akkor is ezen az úton 
szeretnék haladni tovább. Meg fogom 
keresni a lehetőséget erre.

Beszélgessünk kicsit a gospel műfajá
ról. Mennyire érzed magadhoz közel?

Én teljesen közel érzem magamhoz. 
Mind a szövegek tartalmi részét illető
en, mind a zenei megoldásokat illetően.

Nem idegen számodra ez a világ?
Nem. En teljes szívvel hiszem azt, 

amiről énekelünk. Olyat nem is tudok 
elénekelni, ami soha még nem érintett 
meg, vagy aminek a tartalmával nem 
tudok azonosulni. A hit Istenben, s ez
által a reménység a jövőre nézve, szá
momra biztonságot ad a hétköznapok 
kihívásaihoz. A feltétel nélküli szeretet, 
amit kaphatok felülről nap, mint nap, 
ez adja a nyugalmamat, békességemet 
az élethez.

Mennyire tértek el a hagyományos kó
rusénekléstől? Hogyan birkózol meg a
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rögtönzzéssel, a szólisztikus elemekkel?
Az első próbán már látszott, hogy ez 

nem egy hagyományos értelemben vett 
kórus lesz. Nagyon sok lelki alapozást 
is kaptunk, sőt ezzel kezdtük. Aztán a 
másik különlegesség, hogy itt arra bá
torít minket Balázs, hogy úgy énekeljen 
mindenki, mintha szólózna, persze az 
instrukciók alapján. így hívhatjuk elő 
valódi énünket. Ő nem akar egybemos
ni ennyi embert, hanem az egyéni sajá
tosságokból szeretne harmóniát terem
teni a produkcióban. Improvizálnom 
nem kell sehol, az én szóló részemnél, 
ami egy dalban egy versszak, meghatá
rozott a dallam és a ritmus is. Van, aki
nek mondta Balázs, hogy tegyen bele 
saját maga által érzett megoldást egy 
adott részhez, de mindig arra helyezi a 
hangsúlyt, hogy az egység meg kell, 
hogy maradjon. Minden egyén az egé
szet szolgálja a saját hangjával.

A próbák folyamán tanultál újat, vala
mi érdekeset társaidtól?

Van egy erősen nagyothalló társunk, 
akinek a zene és a tánc nagyon sokat je 
lent. Neki sokkal nagyobb kihívás egy 
dalt megtanulni és tisztán énekelni. A  
kitartása bátorít. Egyébként ő saját da
lokat is ír és fel is énekelt párat belőlük. 
Van egy zenész jó  barátja, aki segítette 
őt. A youtube-on megtalálhatók a dalai 
saját előadásában. Napsugár Annáról 
írtam most, aki egyébként a jeltánc 
művészeti ág megalapítója is. A blo- 
gomban be is mutattam őt részletesen, 
mert nagy hatással van rám az ő élete.

Változott a véleményed a fogyatékos
sággal élő emberekről?

En igyekszem elkerülni, hogy általá

nos véleményem legyen a sérült embe
rekről. Arra törekszem, hogy minden
kit személyesen ismerjek meg és az 
csak másodlagos, hogy éppen fogyaté
kos személy az illető.

A z integráció sikeres formájának tar
tod ezt?

Nagyon örülök a kérdésnek, mert a 
kezdeti felhívásnál éppen ez okozott 
számomra egy kis elvi problémát. Csak 
sérült emberek leszünk egy csoport
ban, hogyan képviselheti ez a kezdemé
nyezés az integráció elvét? Nem tud
tam elképzelni. Ehhez be kellett, hogy 
kerüljek, hogy lássam. Hiszen mi sérült 
emberek is egymás nehézségeivel 
ugyanúgy nem vagyunk tisztában és 
ugyanúgy előjöhetnek az előítéletek. A 
közös munka folytán viszont van esély, 
hogy tanuljunk egymástól és formálód
junk egymás által. Azt sem tudtam el
képzelni, hogy vajon milyen hatással 
lesz majd a közönségre, ha meglátnak 
ennyi fogyatékos embert egyszerre egy 
helyen. Nem lesz sokkoló a látvány? 
Erre a kimondatlan kérdésemre a pró
bák alatt kaptam szintén választ. Ba
lázs célja az, hogy az embereknek ne az 
jöjjön le az énekünk után, hogy jaj, sze
gények, milyen aranyosak és milyen jó, 
hogy énekelnek. Neki az a célja, hogy 
maga a produkció legyen olyan minő
ségű, hogy ennek legyen elsöprő ereje. 
Ehhez ő rendelkezik minden szakmai 
eszközzel és az empatikus készsége is 
rendkívüli. Én csak hálás lehetek a 
szervezőknek, hogy tőlük tanulhatok. 
Már tapasztalom az énektudásomban a 
fejlődést, s nagyon sok olyan új isme
retre tettem szert már eddig is, ami az
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életem más területeire is kihatott. Aki ízelítőt szeretne olvasni Leona
élményeiről, a http://sikerul.com/kez-

Köszönöm a beszélgetést. A z éneklés- fogo linken blogbej egy zéseket talál! 
hez további sikereket kívánok!

Kovács Judit

Sport, szabadidő

Csörgőlabdás hírek, rájátszás I.

A magyar csörgőlabda bajnokság 
februári fordulója az alapszakasz végét 
jelentette. A felsőházba 27 ponttal a 
Vakok és Csökkentlátók Wesselényi 
Miklós Sportegyesülete (Wesselényi 
SE), 18 ponttal a Női válogatott, 27 
ponttal a Vak Diákok Sportegyesülete
I. (VDSEI.) és 12 ponttal a Vak Diákok 
Sportegyesülete II. (VDSE II.) kerül
tek.

6 ponttal a Vakok és Gyengénlátók 
Integráló Sportegyesülete (Eger), 6 
ponttal a Gyengénlátó Diákok Sport
egyesülete (GYDSE), 0 ponttal Nyír
egyháza és 0 ponttal Tatabánya az elő
zőekben elért eredmények alapján az 
alsóházban küzdenek meg egymással.

A csoportkörben elért helyezések 
alapján minden csapat vitt magával to

vább pontokat.
A csoportelsők 4, a másodikak 3, a 

harmadikak 2, a negyedikek pedig 1-1 
ponttal vágtak neki a rájátszásnak. En
nek értelmében a Wesselényi SE. és a 
VDSE 1 .4 ponttal, a Női Válogatott és a 
VDSE II. 3 ponttal, a GYDSE, vala
mint Eger csapata 2 ponttal, illetve Ta
tabánya és Nyíregyháza együttese 1 
ponttal kezdte meg a rájátszást.

A március 23-án lebonyolított fordu
lónak ismét a tatai edzőtábor adott ott
hont.

Felsőház
Reggel a felsőház kezdte meg mérkő

zéseit. Mind a négy együttes jelen volt a 
fordulón, így összesen 6 mérkőzést bo
nyolítottak le. A Wesselényi SE. köny- 
nyedén nyerte meg meccseit: a Női vá
logatottat és a VDSE II. csapatát lelép
tetéssel (10 góllal), a VDSE I. fiait pedig 
kétgólos különbséggel utasította maga 
mögé. A nők sajnos mind a három via
dalon vereséget szenvedtek, a két 
VDSE alakulattal viszonylag szoros 
harcot vívtak.

http://sikerul.com/kez-

