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Szerkesztői köszöntő 

 
Kedves Olvasóink! 

 
Bár a tél lassan, de biztosan 

búcsúzni látszik, átadni készül helyét a 
tavasznak, szerkesztőségünk rendhagyó 
módon mégis csak most jelentkezik az Új 
SzemFüles idei, első számával. Lapunk 
késésének oka, közel két hetes, külföldi 
tartózkodásom volt, amelyről a „Holland-
kaland” című cikkben bővebben is 
olvashatnak. 

S, hogy mi minden várja még 
Önöket egyesületi újságunk 3. számában? 
Íme egy kis ízelítő: A „Házunk tája” 
rovatból tájékozódhatnak a szervezet életét 
érintő valamennyi aktuális eseményről, 
valamint összefoglaló beszámolókat 
olvashatnak társ-szervezetek által rendezett 
olyan programokról, amelyeken 
Egyesületünk is képviseltette magát.  
A SVOE mindennapjait bemutató cikk-
sorozatunkban ezúttal az Információs és 
Koordinációs Iroda munkatársainak 
hétköznapjaiba nyerhetnek bepillantást. 
Újságunkban ezúttal helyet kapott vitéz 
lovag Rithnovszky János írása a „Szabad-
Szerda” kezdeményezésről, valamint 
Collin B. Bennett 2008-as, soproni nyári 
táborról írt visszaemlékezése is.  
Az Új SzemFülesből természetesen ez 
alkalommal sem hiányozhatnak a már jól 
ismert és megkedvelt rovatok, úgy mint a 
„Jogi percek”, melynek témája ezúttal a 
segítő kutyákkal kapcsolatos új jogi 
szabályozás, a „Kishírek, érdekességek a 
nagyvilágból”, a „Könyvjelző”, valamint a 
„Humor-zsák”.  
Lapunk utolsó ötöde két hirdetésnek, 
illetve a 2. számban megjelent „Fej-törő” 
megfejtésének biztosít helyet.  
 A korábbi, két számhoz hasonlóan 
munkatársaimmal ezúttal is arra 
törekedtünk, hogy a hiteles tájékoztatás és 
információnyújtás mellett a 
kikapcsolódásnak és szórakoztatásnak is 
teret engedjünk. Bízom abban, hogy 
kollegáimmal közösen végzett, szerkesztői 
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munkám a 2009-es évhez hasonlóan idén is 
sok örömteli, vidám percet fog szerezni 
Önöknek! 
Bevezető soraim végén, jó szokásomhoz 
híven már csak egyetlen teendőm van 
hátra: Ezúttal is szeretnék tartalmas, 
hasznos időtöltést, kellemes kikapcsolódást 
kívánni az Új SzemFüles lapozgatásához! 
 

 
Petner Katalin 

Felelős szerkesztő 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Házunk tája – Egyesületi hírek 

 
 
Új helyre költözünk 
 
Április 1-el  Egyesületünk valamennyi részlege – a jelnyelvi tolmácsszolgálat, az információs 
és koordinációs iroda, valamint a rehabilitációs egység – a Kende utca 12., 14. és 16. számok 
alól új, a jelenleginél jóval tágasabb irodahelységbe költözik. Új irodánk címe: Budapest, 5. 
kerület, Múzeum körút 3., ahol munkatársaink megújult környezetben továbbra is a már 
megszokott szolgáltatásokkal állnak az Önök rendelkezésére. 
 
 
Rövid összefoglaló a decemberi közgyűlésről 
 

Egyesületünk 2009. évi, téli közgyűlésére december 12-én, szombaton került sor a 
Vakok Általános Iskolájának Brávia termében.  

A szép számmal egybegyűlt tagságot délelőtt 10 órakor Gangl Tamás elnök 
köszöntötte, majd ezt követően Kedves Éda ügyvezető összefoglalta mindazokat az 
eseményeket, történéseket, amelyek az Egyesület életét érintették a 2009-es év folyamán. A 
hallgatóság elsőként részletes bepillantást nyerhetett az Egyesület három szakmai egységében, 
az információs és koordinációs irodában, a rehabilitációs egységben, valamint a jelnyelvi 
tolmácsszolgálatnál folyó, mindennapi munkába, továbbá ezzel összefüggésben az igénybe 
vehető szolgáltatások széles köre is ismertetésre került. Emellett bemutatásra kerültek azok a 
finanszírozási formák is, amelyek a 2009-es évben lehetővé tették egy-egy program 
megvalósulását. Szó esett a novemberben elfogadásra került jelnyelvi törvényről, amely nem 
csak a hallássérültek, de egész Európában egyedülálló módon a siketvak személyek jogait is 
szabályozza, kiemelten hangsúlyozva az érintettek által használt kommunikációs módszerek 
elismerését. Különösen nagy hangsúlyt kapott a Szociális és Munkaügyi Minisztérium által 
támogatott életminőség-felmérés kérdésköre, melynek keretében az Egyesület munkatársai 
igyekeznek felvenni a kapcsolatot valamennyi érintettel, annak érdekében, hogy átláthatóbb 
képet kapjanak az ügyfelek életkörülményeiről, élethelyzetéről, mindennapjairól.  
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Az egyesületi taglétszám 2009-es évi emelkedésének kapcsán szó esett a tagsági igazolvány 
bevezetésének kérdéséről is, melynek alapja egy még 2008 folyamán az Országos 
Fogyatékosügyi Tanács titkárán keresztül a Szociális és Munkaügyi Minisztériumhoz 
eljuttatott törvénymódosító kérvény lenne, melynek jóváhagyása azóta is folyamatban van.  
Egyesületünk nemzetközi kapcsolatainak témáját érintve előtérbe került az Európai Siketvak 
Unió, melynek Gangl Tamás elnökségi tagja, ami mindenképpen fontos, meghatározó 
momentuma a SVOE nemzetközi életének.  
Az ügyvezetői beszámolót követően bemutatásra került az Egyesület kéthavonta megjelenő 
kiadványa, az Új SzemFüles, melynek keretében a lap szerkesztője beszélt az egyesületi újság 
felépítéséről, annak formai és tartalmi elemeiről.      
Az Új SzemFüles rövid bemutatása után egyesületünk elnöke számolt be a 2009 októberében 
az afrikai kontinensen, Ugandában megrendezésre került Siketvakok Világkonferenciájáról, 
illetve a Siketvakok Világszövetségének közgyűléséről, melynek ő maga is aktív résztvevője 
volt (az ugandai eseményekről bővebben újságunk 2. számából, egy hosszabb beszámoló 
keretében tájékozódhattak a Kedves Olvasók). 
A közgyűlés következő napirendi pontjaként az Egyesület vezetősége ismertette a 2010-es 
évre vonatkozó előzetes terveket és programokat, melynek keretében a résztvevők 
információkat kaptak a 2010. augusztus 02-08-ig Németországban, Tübingenben 
megrendezésre kerülő Európai Siketvak Találkozóról. A 2010-es nyári programokhoz 
kapcsolódóan szó esett az Egyesület saját szervezésű, hagyományos nyári táboráról is, 
melynek részleteiről a szervezők későbbre ígértek tájékoztatást.  
A közgyűlés lezáró részében a megjelent tagoknak lehetősége nyílt kérdések felvetésére az 
elhangzottakkal, illetve szabadon választott témákkal kapcsolatban. Ennek keretében egy-egy 
jogi témájú kérdés hangzott el Egyesületünk jogászához, Dr. Oszvári Ádámhoz. A feltett 
kérdések maradéktalanul megválaszolásra kerültek, mind a járdák egy-szintbe hozásának 
problémájával, mind pedig a parkolókártyák-ügyével kapcsolatban. 
 Az esemény végén Gangl Tamás felhívta a figyelmet az Egyesület munkatársai által 
szervezett jónéhány programra, majd megköszönte a megjelent tagok részvételét, ezzel zárva 
le a 2009-es, téli közgyűlést.       
 
 

Új munkatárssal és szolgáltatással bővült Egyesületünk 
 
Idén januárban új kollegával gazdagodott munkatársaink köre Tóth Gergely személyében, aki 
a foglalkozási rehabilitációhoz kapcsolódóan igyekszik segítséget nyújtani a hozzá forduló 
érintetteknek. Az alábbiakban új munkatársunk bemutatkozó sorait olvashatják: 
 
 

  Tóth Gergely vagyok. Az ELTE Társadalomtudományi Karán végeztem szociális 
munkás szakon. Ez év január 4-én kerültem a Siketvakok Országos Egyesületéhez. Az 
újonnan indított foglalkozási rehabilitációs programban veszek részt, melynek keretében az 
álláskeresésben, munkahely megtartásban, próbálok segítségére lenni az érintetteknek. Ezt a 
kihívásokkal teli feladatot közvetlen kollégáimmal, Jordanits Szilviával és Boncz Ádámmal, 
valamint a rehabilitáció területén dolgozó munkatársaimmal együttműködve végzem. 

Elsődleges célunk, hogy mindazokat, akik álláskeresési szándékkal fordulnak hozzánk  
segítsük abban, hogy lehetőségük nyíljon elhelyezkedni a nyílt munkaerőpiacon. 
A foglalkozási rehabilitáció során igyekszem segítséget nyújtani a hozzám forduló 
érintetteknek az önéletrajz, valamint motivációs levél megírásában egy-egy álláspályázat 
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elkészítéséhez kapcsolódóan. Feladataim közé tartozik továbbá különböző, elsősorban nyílt 
munkaerő piaci cégekkel történő kapcsolatfelvétel, kapcsolattartás. 
A foglalkozási rehabilitáció folyamatában először sor kerül egy állapotfelmérésre, ezt 
követően egy munka-pszichológiai beszélgetésre, végül pedig egy adatlap-felvételre, 
amelyben a fentebb említett munkatársaim is részt vesznek. 
Kollégáimmal álláskereső tréningek tartásával igyekszünk megismertetni, felkészíteni az 
érintetteket a nyílt munkaerőpiac támasztotta elvárásokra.  Nem csak a megváltozott 
munkaképességű munkavállalóinknak, de maguknak a cégeknek, munkáltatóknak is 
segítséget tudunk nyújtani igény esetén. Ez elsődlegesen abban nyilvánul meg, hogy 
információkkal látjuk el a leendő munkaadót az érintett munkavállalóval kapcsolatban, 
továbbá igény esetén az akadálymentes környezet kialakításában is segédkezünk. Igény 
szerint az adott munkakör betanításában is segítséget tudunk adni, ezzel is elősegítve a minél 
önállóbb munkavégzést.  
Az álláskeresésben annak is fontos szerepe van, hogy maguk az ügyfelek is motiváltak 
legyenek, és komolyan részt vegyenek a munkahely keresési folyamatban. 
A már dolgozó érintettek esetében segítséget tudunk biztosítani az esetlegesen felmerülő 
munkahelyi problémák, konfliktusok kezelésében, megoldásában, ezáltal pedig az állás 
megtartásában. 

Az alábbi elérhetőségek bármelyikén megtalálható vagyok előzetes időpont egyeztetés 
céljából. Kérem, forduljanak hozzám bizalommal! 
E-mailben: toth.gergely@siketvakrehab.hu 
Telefonon: 06-30/482-8085 
 

 
Ott jártunk…      
 
Fogyasztóvédelmi fórum 
 

2010. január 27-én részt vettünk a Fogyasztóvédők Egyesületeinek Országos 
Szövetsége, valamint a Mozgássérültek Budapesti Egyesülete által szervezett 
fogyasztóvédelmi fórumon. A rendezvényen Egyesületünk képviselői mellett megjelentek a 
látássérültekkel foglalkozó érdekvédelmi szervezetek vezetőségi tagjai, munkatársai is.   

Az előadók – Dr. Horváth György, a FEOSZ alelnöke és Eitmann Norbert a FEOSZ 
munkatársa - a rendezvény első részében sok hasznos tanáccsal látták el a résztvevőket az 
úgynevezett hagyományostól eltérő értékesítési formákkal kapcsolatban. Hallhattunk többek 
között az üzleten kívüli, valamint a távollevők között kötött szerződésekről és szó esett a 
sokak által ismert, buszos kirándulással egybekötött termékbemutatókról is, melyekre a 
szervezők elsősorban nyugdíjasokat toboroznak. Szóba került, mi a teendő abban az esetben, 
ha interneten, vagy telefonon rendelünk termékeket, milyen jogok illetnek meg bennünket ha 
a megrendelést követően hibás termék kerül kiszállításra, hogyan léphetünk fel a kéretlen 
üzletkötői látogatásokkal, a házalókkal szemben. A termékbemutatók szervezőihez hasonlóan 
egyébként a házaló kereskedőkre is jellemző, hogy a vásárlókat nem tájékoztatják hitelesen a 
szerződéstől való elállás jogáról, lehetőségéről, amire ilyen esetekben 8 munkanapon belül 
mindenkinek lehetősége van. 
Az előadás második blokkjában pénzügyi szolgáltatásokkal, elsősorban banki tranzakciókkal 
kapcsolatos információkhoz juthattunk, melynek keretében elhangzott, hogy a bankok sok 
esetben nem tesznek eleget az ügyfelekkel szembeni, fokozott tájékoztatási 
kötelezettségüknek, illetve gyakran egyoldalúan módosítják a hitelszerződéseket, nem kis kárt 
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okozva ezzel a fogyasztónak. Továbbá azt is megtudhattuk, mire kell nagyon odafigyelnünk 
szerződéskötés, ingatlan eladás, vagy vásárlás esetén.  
Végül a közüzemi szolgáltatások hozzáféréséről, a hibás szolgáltatás miatt elszenvedhető 
hátrányokról és ezek megelőzéséről kaptunk tájékoztatást. Az egyes blokkok végén, valamint 
a rendezvény utolsó részében lehetőség nyílt kérdésfelvetésre, továbbá észrevételek 
megtételére az elhangzottakkal kapcsolatban.  

Ha szeretnének többet megtudni a fogyasztóvédelemről, vagy a fórum szervezőiről, 
látogassanak el a www.feosz.hu weboldalra, ahol sok hasznos információval gazdagodhatnak. 
 
 
IT Klub az „Informatika a Látássérültekért” Alapítvány szervezésében  
 

2010. február 17-én ellátogattunk az „Informatika a Látássérültekért” Alapítvány 
ismeretterjesztő, informatikai klubjába, melynek ez alkalommal a Vakok Állami Intézetének 
Kultúrterme adott otthont. A rendezvény témája a bionikus szemüveg, valamint a retina-
implantátumok világa volt. 

Az előadás első részében Dr. Karacs Kristóf a Pázmány Péter Katolikus Egyetem 
docense, valamint a Magyar Bionikus Látás Központ munkatársa a bionikus szemüvegről, a 
mesterséges látásról, illetve a vizuális processzor vakügyi célra történő felhasználásáról tartott  
érdekes beszámolót.  
A fiatal kutató beszámolt arról, hogy kutatásuk alapvető célja vizuális információkhoz juttatni 
látássérülteket oly módon, hogy a látható információkat hallhatóvá konvertálják.  
A bionikus szemüveg bemutatása kapcsán elmondta, hogy ez egy olyan, kísérleti fázisban 
lévő eszköz, amely a későbbiekben látássérülteknek jelenthet majd segítséget olyan 
helyzetekben, amikor a látható információra feltétlenül szükség van. Ilyen lehet például egy 
rövidebb szöveg elolvasása, egy tárgy színének meghatározása, vagy egy piktogram 
felismerése, de mindezek mellett segítséget jelenthet majd a tájékozódásban, közlekedésben, 
egy szóval a mindennapi életben is. A bionikus szemüveg jelenleg két féle formában jelenik 
meg: az egyik egy napszemüvegre emlékeztető eszköz, amelyen egy fényérzékeny felületű, 
számítógépes processzort helyeznek el. Ezzel azt biztosítják, hogy a beérkező információt a 
szemüveg azonnal érzékelje, ennek eredményeként pedig az eszköz egyszerre funkcionál 
kameraként és számítógépként. A fényérzékeny chipek jelenleg csak abban az esetben 
működőképesek, ha úgynevezett más, kiegészítő technológia is körülveszi őket, ezért a 
szakember szerint még legalább egy évtizedre lesz szükség ahhoz, hogy a bionikus szemüveg 
ebben a formában a látássérültek számára rendelkezésre álljon.  
Az eszköz másik megjelenési formája egy kamerával rendelkező mobiltelefon, amelynek 
prototípusa már tesztelés alatt áll, de még ennek az eszköznek a formája sincs abban a 
fázisban, hogy azt végfelhasználó kipróbálhassa. A bionikus szemüveg ezen megjelenési 
formájával már javában folynak a kísérletek. A kutatóknak a közelmúltban az alábbi 
funkciókat sikerült tesztelniük: színek felismerése, amit a későbbiekben szeretnének majd 
kiegészíteni mintázat felismerő funkcióval is, fénydetekció, ami fényforrások azonosítását 
teszi lehetővé, tömegközlekedési eszközök járatszámának felismerése, gyalogátkelőhelyek 
azonosítása, bankjegyek címletének meghatározása, egyszerű ábrák, piktogramok felismerése.   
Az előzetes tervek szerint a bionikus szemüveg tehát egyszerű, hétköznapi szituációkban, 
mindennapos tevékenységek megkönnyítésében jelenthetne segítséget a látássérülteknek oly 
módon, hogy detekciós és felismerési feladatokat tudna megoldani, illetve segítené bizonyos 
helyek, tárgyak megtalálását, majd ezt követően elvégezné az azonosítást is. 
Dr. Karacs Kristóf előadásának végén kiemelte, hogy a bionikus szemüveg kifejlesztésére 
irányuló kutatások és kísérletek eddigi eredményei biztatóak, de még sok-sok év és rengeteg 
munka vár e speciális eszköz fejlesztésével foglalkozó kutatócsoportra.    
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Az IT klub második részében Dr. Kusnyerik Ákos szemész szakorvos a Semmelweis 
Orvostudományi Egyetem, valamint a Magyar Bionikus Látás Központ orvos-kutatója tartott 
előadást egy nemzetközi kitekintés tükrében a retina-implantátumok világáról. A szemész 
orvos mintegy bevezetőként bemutatta egy neves, tudományos folyóirat egyik számát, amely 
a mesterséges implantátumokkal foglalkozik. A hallgatóság azt is megtudhatta, hogy 
napjainkig világszerte több, mint 2000 publikáció látott már napvilágot különféle orvosi 
szaklapokban, ebben a témában. Mindez azt mutatja, hogy a retina-implantátumokhoz 
kapcsolódó kutatásokkal sok szemészorvos-csoport foglalkozik behatóan szerte a világon. Dr. 
Kusnyerik Ákos a szem anatómiai felépítéséhez kapcsolódóan elmondta, hogy a szakemberek 
a retina implantátumokat az ideghártyához való elhelyezkedésük alapján csoportosítják. Van 
olyan implantátum, melyet a retina felszínére ültetnek be az üvegtest felőli oldalon, és van 
olyan, amit az ideghártya alatt helyeznek el. Ezt követően megemlített néhány nemzetközi 
hírű és szintű kutatást, amelyben ezeket az implantátumokat már kísérleti fázisban, sikerrel 
alkalmazták.  
 
 

 
 

Dr. Kusnyerik Ákos előadás közben 
 
Az előadáson elhangzott, hogy a retina-implantátumok elsősorban az elpusztult fotoreceptor 
sejteket képesek pótolni, épp ezért ez az eljárás elsősorban az örökletes retinitis-
pigmentosában (RP), valamint az időskori macula degeneracioban szenvedő betegeknél lesz 
alkalmazható. A jelenleg folyó kutatások elsősorban az RP betegek körére koncentrálnak, 
ugyanis különösen az ő esetükben figyelhető meg, hogy csak a fotoreceptor sejtek rétege 
pusztul el. Sajnos azoknál a betegeknél, akik cukorbetegség vagy zöldhályog következtében 
veszítik el látásukat, a retina implantátumok nem alkalmazhatóak. A retina-implantátumokkal 
kapcsolatos kutatások mellett Dr. Kusnyerik fontosnak tartotta megemlíteni az úgynevezett 
genetikai módszereket is, amelyek közül különösen nagy hangsúlyt kapott az őssejt kutatás 
terén elért eredmények bemutatása. 
A pre-klinikai kutatásokról szólva a fiatal szemész szakorvos említést tett az Amerikai 
Egyesült Államokban, valamint Ázsiában folyó szakmai munka mellett az Európában, 
elsősorban Németországban, Ausztriában és Angliában elért eredményekről. Az előadás 
résztvevői megtudhatták, hogy napjainkban az USA és Németország jár az élen a retina 
implantátumok kutatásában és alkalmazásában. Az amerikai csoport az ideghártya felszínére, 
míg a német a retina alá helyezi az implantátumot. A képfelbontás szempontjából az utóbbi 
tűnik sikeresebbnek, de mind a két fajtát alkalmazzák már a gyakorlatban is. 

Az előadás végén elhangzott, hogy a jelenlegi, klinikai kutatások egyelőre még nem 
tartanak azon a szinten, hogy a gyakorlatban is nagy számban alkalmazható legyen ez az 
eljárás, de a kísérletek tovább folynak és remélhetően az implantáció egyszer majd rutin 
beavatkozássá válhat.   
 
 
 



Új SzemFüles  3. szám, 2010. január-február 

 

  >  8  < 
 

RIROSZ-nap 
 

A WHO 2009-ben február utolsó napját a Ritka Betegségek Világnapjává 
nyilvánította. Ebből az alkalomból február utolsó hétvégéjét a 2006-ban megalakult Ritka és 
Veleszületett Rendellenességgel élők Országos Szövetségének (RIROSZ) rendezésében 
lezajlott programokon töltöttük.  
A rendezvény beharangozójára már egy nappal korábban, február 27-én, szombaton a Hősök 
terén sor került, ahol 9 órától körülbelül 300 ember igyekezett felhívni a figyelmet a 
hazánkban élő, közel 800 ezer ritka betegségben szenvedő honfitársunkra oly módon, hogy a 
szervezők által biztosított piros, sárga, kék, fehér és fekete esernyők segítségével szolidaritási 
élőképet alkottak, amelyből a „RITKA” szó volt kiolvasható. 
 

 
 

A „RITKA” szó formálódásának pillanatai a Hősök terén 
 

Február 28-án, vasárnap a Vajdahunyad vár-beli Magyar Mezőgazdasági Múzeumban 
került sor a „Híd a betegek és kutatók között: Betegek és Kutatók: Partnerség az életért!” 
elnevezésű rendezvényre, ahol a RIROSZ tagjaként, - az Usher-szindróma, mint ritkának 
számító betegség kapcsán - Egyesületünk is képviseltette magát.  
 
 

 
 

A képeken munkatársaink – Kimlei Gábor, Asztalos Ágnes, Kőszegi Dóra és  
Molnárné Katona Eszter - a SVOE standjánál 

 
A tudományos előadásokkal párhuzamosan a szervezők szórakoztató programokról is 
gondoskodtak, melynek keretében arcfestés és kézműves foglalkozások mellett, zenés-táncos 
programok is várták az érdeklődőket. Fellépett többek között a Csillagfény Zenekar, a Nem 
Adom Fel Együttes, Palcsó Tamás, bemutatkozott Napsugár Anna és jeltánc csoportja, 
valamint a Linedance. A legkisebbek arcára Bohóc doktorok igyekeztek mosolyt csalogatni. 
Megrendezésre került a „Ritka Szépségek Gyűjteménye 2010” elnevezésű kiállítás is, amit 
Bálványos Huba grafikusművész nyitott meg. E különleges Gyűjtemény egyes darabjai 
díjazásra kerültek, melynek keretében Egyesületünk tagja, Papakosztandi Mária alkotása is 
elismerésben részesült.  
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Bohóc doktor munka közben 
 
A Ritka Betegségek Világnapjának idei előadásai az egyes betegség-típusok kutatásának 
fontosságára igyekeztek ráirányítani a figyelmet. A konferencia első szekcióját Dr. 
Medgyaszai Melinda, az Egészségügyi Minisztérium egészségpolitikai szakállamtitkára 
nyitotta meg, majd a megnyitó beszéd után Dr. Komlósi Katalin, a Pécsi Tudományegyetem 
munkatársa számolt be a Ritka Betegségek Nemzeti Koordináló Kutatócsoportjának kezdeti 
tapasztalatairól, további terveiről, betegkapcsolatairól. Előadást tartott Dr. Brunner Péter is, 
(OSZMK) az Országos Ritka Betegségek Felügyeleti Központjának első évéről, majd szót 
kapott a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány képviseletében Pásztor 
Éva, aki az egészségügyi, szociális és oktatási szakterületek közötti együttműködés 
lehetőségeiről beszélt.   
 
 

 
  

Dr. Pogány Gábor, a RIROSZ elnöke 
 
Az ebédszünetet követően Dr. Pogány Gábor, a RIROSZ elnöke beszédében a ritka 
betegségek kutatásának fontosságát helyezte előtérbe, ezt követően pedig Dr. Kriván Gergely 
tartott előadást az őssejt beültetés kutatásának jelenéről és perspektíváiról. Őt, fél órával 
később Dr. Kónya Márton követte, aki a preimplantációs diagnózis magyarországi 
lehetőségeiről számolt be. Dr. Molnár Mária Judit a személyre szabott orvoslás fontosságát 
emelte ki, Dr. Oberfrank Ferenc pedig a ritka betegségek területén végzett kísérleti 
orvostudományi kutatások eredményeit osztotta meg a hallgatósággal. Előadások hangzottak 
el még a ritka neurológiai betegek diagnosztizálásával, kezelésével kapcsolatos kutatási 
eredményekről, valamint az emberi és betegjogokról is. 
A konferencia végén záró vitára került sor, melybe az érintett, ritka betegségben szenvedők is 
bekapcsolódhattak.  

Az egész napos rendezvény 17 órakor zárta kapuit.  
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GólyahírGólyahírGólyahírGólyahír    
 
Örömmel tudatjuk, hogy 2010. február 27-én, szombaton Királyhidi 
Dorottya, Egyesületünk főtitkára világra hozta második gyermekét, 
Adorjánt. 
Az egész Egyesület nevében szívből gratulálunk és ezúton kívánunk jó 
egészséget, sok boldogságot az új taggal gyarapodott családnak! 
 

Összeállította: Szerkesztő 
 

 
 
 

Mindennapjaink 

 
Bemutatkozik a SVOE Információs 

és Koordinációs Irodája 
 
 
Szervezetünk életének mindennapjait 
bemutató sorozatunkban ezúttal az 
Információs és Koordinációs Iroda 
„kulisszatitkaiba” nyerhetnek 
bepillantást a Kedves Olvasók. 
Az Iroda működéséről annak fiatal 
munkatársaival, Asztalos Ágnessel, 
Kimlei Gáborral és Kőszegi Dórával 
beszélgettem. Mindhármukat arra 
kértem: Meséljenek egy kicsit arról, 
hogyan kerültek kapcsolatba az 
Egyesülettel és milyen feladatokat 
látnak el munkájuk során: 
 
Elsőként Asztalos Ágnes, Ági osztotta meg 
velem gondolatait: 
 

„Mivel szociálpedagógus 
végzettségem révén már korábban is 
dolgoztam látássérültekkel foglalkozó 
szervezetnél, ezért számomra nem volt 
ismeretlen az úgynevezett „vakok világa”. 

A Siketvakok Országos 
Egyesületéről először egy nagyon kedves 
ismerősömtől hallottam. Nem sokkal 
ezután ő segített kapcsolatba kerülni a 
szervezettel.  

 
 

 
Az Egyesület Információs és 

Koordinációs Irodájában 2008. augusztus 
1. óta dolgozom. Feladatköröm nagyon 
összetett, aminek köszönhetően munkám  
meglehetősen sokrétű. Mindennapi 
teendőim közé tartozik többek között 
pályázati anyagok megírása, azok 
összeállítása, valamint a hozzájuk 
csatolandó, hivatalos dokumentumok 
beszerzése. Az imént említettek mellett 
foglalkozom még hivatalos levelek 
postázásával, az iktatáshoz kapcsolódó 
adminisztráció vezetésével, illetve részt 
veszek az Egyesület életét érintő 
rendezvények, például az éves közgyűlések 
előkészítésében, szervezésében, egyszóval 
a háttér biztosításában. Az adminisztratív 
feladatok ellátása mellett információt 
nyújtok e-mailben, illetve telefonon a 
bennünket felkereső érdeklődőknek, 
valamint az Egyesület által szervezett 
rendezvényekkel, programokkal 
kapcsolatban szervezetünk tagjainak. 
Szervezetünk tagnyilvántartásának 
vezetése is az én hatáskörömbe tartozik, 
ami egyúttal azt is jelenti, hogy egy 
esetleges új tag érkezésekor én töltöm ki az 
érintettel a tagfelvételi adatlapot.  
Irodán kívüli feladataim közé tartozik az 
egyes társ-szervezetek által megrendezésre 
kerülő konferenciák látogatása, ahol 
minden esetben jó szakmai kapcsolatok 
kiépítésére törekszem az adott rendezvény 
szervezőivel és résztvevőivel egyaránt, 
szervezeteink későbbi, hatékony 
együttműködése céljából. 
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Ha egyetlen szóval kellene kifejeznem az 
Információs Irodát, akkor azt mondanám, 
hogy a bennünket felkereső ügyfelek 
számára egyfajta „kapu”-t képviselünk, 
amelyen keresztül eljuthatnak a szervezet, 
mint „ház” többi helységébe. Ez azt jelenti, 
hogy mindazoknak, akik érintettként 
felkeresnek bennünket, igyekszünk 
segíteni az eligazodásban Egyesületünk 
különböző, szakmai részlegei között oly 
módon, hogy a segítségkérő ügyfelet a 
problémájának megoldásában leginkább 
kompetens szakemberünkhöz, 
munkatársunkhoz irányítjuk annak 
érdekében, hogy professzionális, személyre 
szabott segítségnyújtásban lehessen része. 
Ezalatt azt értem, hogy ha például egy 
pszichés problémával küzdő érintettünk 
felkeresi az Irodát, akkor felajánljuk neki a 
pszichológus kollega igénybevételének 
lehetőségét. 

Összességében véve úgy érzem a 
magam részéről elmondhatom, hogy 
nagyon szeretem a munkámat, mert 
változatos és sok kreativitást igényel, 
mindemellett pedig fontosnak tartom, hogy 
a munkaköröm nyújtotta lehetőségeim 
keretei között lehetőségem nyílik segíteni a 
siketvak emberek életminőségének 
javításában. Igyekszem olyan színvonalú, 
adminisztratív hátteret biztosítani, 
amelynek segítségével nem csak közvetlen 
kollegáim, de az Egyesületnél dolgozó, 
valamennyi szakember mindennapi 
munkáját megkönnyítem. 
Irodánk tevékenységéről az érdeklődők 
megújult és folyamatosan frissülő 
honlapunkról, a www.siketvak.hu-ról 
tájékozódhatnak, vagy felkereshetnek 
bennünket személyesen, március 31-ig 
még a 1111 Budapest, Kende utca 16.-ban, 
április 1-től pedig új helyünkön, a 
Budapest, 5. kerület, Múzeum körút 3. 
szám alatt. Továbbá kapcsolatba léphetnek 
velünk e-mailben a svoe@freemail.hu 
címen keresztül.” 
 
 
 

Következő „interjú” alanyom az 
Információs Iroda egyetlen férfi 
munkatársa, Kimlei Gábor volt, aki Ágihoz 
hasonlóan nem csak a múltról, de a jelenről 
is mesélt: 
 

„Érintettként 2003 óta állok 
kapcsolatban a Siketvakok Országos 
Egyesületével. Egy 2006-os, speciálisan 
látássérültek számára előkészített és 
kivitelezett tanfolyam keretében európai 
üzleti asszisztens bizonyítványt szereztem. 
Ez a végzettség hozzá segített ahhoz, hogy 
2007 januárjában már nem csak, mint 
egyesületi tag, hanem mint munkatárs 
folytathattam pályafutásomat a 
szervezetnél. 

Mivel mindig is szerettem 
közösségi életet élni, ezért külön örömet 
jelentett számomra, hogy az Egyesület 
dolgozóinak csapatában kommunikációs 
munkatársként kaptam helyet. Ebben a 
munkakörben nap mint nap színes és 
változatos feladatok megoldására adódik 
lehetőségem. A tagokkal e-mailben, 
telefonon, vagy személyesen történő, 
folyamatos kapcsolattartás és tájékoztatás 
mellett a szabadidős programok 
szervezéséről is én gondoskodom. Évről 
évre nem csak szervezője, de résztvevője is 
vagyok az Egyesület hagyományos, nyári, 
alkotó-táborának. Kollegáimmal úgy 
tapasztaljuk, hogy ez iránt a program iránt 
minden évben egyre nagyobb az 
érdeklődés, ami valószínűleg egyesületi 
taglétszámunk folyamatos emelkedésének, 
valamint a tábor-beli események 
sokszínűségének is köszönhető. A nyári 
táborban az érintetteknek lehetősége nyílik 
részt venni kézműves foglalkozáson, – 
agyagozás – képzőművész-szakember 
vezetésével és a „szobrászkodás” mellett 
strandolás, városnézés, valamint kirándulás 
is szerepel a „repertoárban”. 
Tagjainknak nem csak a nyári tábor 
időtartama alatt, de évközben is 
lehetőséget biztosítunk az alkotásra. 
Minden iskolaévben tanévkezdettől annak 
lezárásáig a Vakok Általános Iskolájában 
heti egy alkalommal, 3 órás program 
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keretében működik kézműves klubunk, 
gyógypedagógus-szakoktató vezetésével. 
Ez a foglalkozás rendkívül népszerű az 
érintettek körében és bár a klubon 
résztvevő egyesületi tagok létszáma 
nagyjából állandónak tekinthető, mégis 
elmondható, hogy négy-öt lelkes 
művészünk mind helyi, mind pedig 
országos kiállításokon rendszeresen 
megméretteti magát különféle 
alkotásokkal. A klubba járó tagjaink 
számára ez a program nem csupán 
közösségi, illetve alkotó-élményt, de 
mentális rekreálódási lehetőséget is nyújt.   
A programszervezés mellett igyekszem 
részt vállalni az irodai-ügyintézéshez 
kapcsolódó munkafolyamatból is. Ennek 
keretében esetenként hivatalos ügyek 
intézésében, valamint iratok beszerzésében 
segédkezem. 
 

 
 

Gábor munka közben 
 
A fent említett feladatok ellátásával 
párhuzamosan tavaly július óta tevékenyen 
részt veszek egyesületi újságunk, az Új 
SzemFüles szerkesztésében is. Lapunk két, 
állandó rovatának összeállítása mellett nem 
csak a tördelési, de a sokszorosítási és 
terjesztési folyamatnak is állandó 
résztvevője vagyok. 
Az irodai és program-szervezői munkám 
kiegészül még egy fontos feladatkörrel, a 
társ-szervezetek által rendezett 
konferenciákon való részvétellel. Ezeken 
az eseményeken Egyesületünk 
képviseletének ellátása mellett az újság 
„Házunk tája” rovatában megjelenő, 
összefoglaló beszámolóinak elkészítése a 
feladatom. 

Összességében véve úgy érzem 
elmondhatom magamról: szerencsés ember 
vagyok. Nem csak azért, mert 
munkatársként tevékenyen részt vehetek az 
Egyesület céljainak megvalósításában, 
közösségi életének szervezésében, hanem 
azért is, mert kollegáim toleranciája, 
empátiája rengeteg segítséget jelent 
számomra a mindennapi munkavégzés 
során.” 
 
Végül, de nem utolsó sorban az irodában 
dolgozó kis csapathoz legutóbb 
csatlakozott Kőszegi Dóra avatott be 
munkakörének rejtelmeibe:  
 

„Az Egyesülettel még tavaly 
nyáron, egyik kedves ismerősöm révén 
kerültem kapcsolatba. Főállású 
munkatársként 2009 augusztusa óta 
dolgozom a szervezetnél. A SVOE-hoz 
kötődő első és egyben meghatározó 
élményeim egyike volt a szarvasi nyári 
tábor, ahol segítőként voltam jelen. Az 
érintettekkel és kollegákkal a nyári 
táborban eltöltött egy hét sokat segített 
abban, hogy ezen a számomra akkor még 
ismeretlen „terepen” el tudjak kezdeni 
teljes erőbedobással dolgozni. 

Szociális szakemberként 
mindennapi munkám során folyamatosan 
kapcsolatban állok az érintett ügyfelekkel. 
Egyesületünk tagjait elsősorban hivatalos 
ügyintézéssel kapcsolatban felmerülő 
problémáik megoldásában igyekszem 
segíteni. A kliensek nem csak banki, de 
közüzemi szolgáltatókkal szembeni 
ügyintézés előtt is bátran felkereshetnek, 
ha úgy ítélik meg, hogy segítségre lesz 
szükségük az ügyintézés folyamán. Igény 
esetén a fentiek mellett segítséget nyújtok 
különféle kérvények megfogalmazásában, 
hivatalos forma- nyomtatványok 
kitöltésében, szociális ellátásokkal 
kapcsolatos kérelmek, fellebbezések 
megírásában, azok illetékes hatósághoz 
történő benyújtásában.  
Sok örömet jelent számomra, hogy az 
imént felsoroltak mellett munkám 
szabadidős- programszervezéssel is 
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kiegészül: Az Egyesület közösségi életét - 
kollegáim közreműködésével - 
klubdélutánok szervezésével igyekszünk 
színesíteni. Ennek keretében tavaly ősz 
elején teadélutánra invitáltuk az 
érdeklődőket, novemberben pedig nem 
csak mézeskalács-sütésre, de különféle 
társasjátékok kipróbálására is alkalom 
adódott a klubdélutánon. Decemberben 
ünnep-váró rendezvényt tartottunk a 
Karácsony jegyében, ahol nem csak 
ismerkedésre, beszélgetésre, de önfeledt 
szórakozásra is lehetőség nyílt. 
Az eddig kapott visszajelzések alapján 
elmondhatom, hogy klub-alkalmainknak 
nagy sikere van tagjaink körében. Ezek az 
összejövetelek jelenleg még 
alkalomszerűek, de munkatársaimmal 
terveink között szerepel a későbbiekben 
ezeknek a klubdélutánoknak havi 
rendszerességgel történő megszervezése. 
A programszervezés mellett fontosnak 
tartom kiemelni a Szociális és Munkaügyi 
Minisztérium megbízásából végzett 
életminőség-felméréssel kapcsolatos 
munkámat, melynek keretében 
kollegáimmal igyekszünk felvenni a 
kapcsolatot valamennyi érintettel, annak 
érdekében, hogy átláthatóbb képet kapjunk 
az ügyfelek életkörülményeiről, 
élethelyzetéről, mindennapjairól. Ezt a 
felmérést egy kérdőív kitöltésének 
segítségével személyesen, vagy 
elektronikus formában végezzük. 
A fentiekhez kapcsolódóan említést 
érdemel továbbá, hogy részt veszek a 
budapesti és országos szinten egyaránt 
működő felkutatási programban, melynek 
célja, hogy az Egyesület tevékenységét, 
szolgáltatásait bemutassuk olyan 
szervezetek képviselőinek, amelyek 
tagnyilvántartásában nagy valószínűséggel 
előfordulhat siketvaksággal élő érintett. 
Szociális munkásként feladataim közé 
tartozik még a siketvak gyermeket nevelő 
családok szociális megsegítése, illetve az 
Egyesületünknél számukra igénybe vehető 
szolgáltatásokról felvilágosítás nyújtása, 
ezt követően pedig a szolgáltatáshoz való 
hozzájutás elősegítése. 

Az Információs Irodában velem 
dolgozó kollegáimhoz hasonlóan én is 
szeretem a munkámat és napról napra arra 
törekszem, hogy a hozzám, segítségért 
forduló érintetteket szakmai tudásom 
legjavát nyújtva tudjam segíteni, felmerülő 
problémáik minél hatékonyabb 
megoldásában.” 

 
 

Szerkesztő 
 

 
 

 

„SZABAD„SZABAD„SZABAD„SZABAD----SZERDA”SZERDA”SZERDA”SZERDA”    

 
 
Az alábbiakban vitéz lovag Rithnovszky 
János írását közöljük, aki egy igen 
hasznos, közérdekű információt szeretne 
ezúton megosztani Egyesületünk 
tagjaival: 
 
Aki az alábbi cikket elolvassa – amely a 
Vakok Világában is megjelent – rájöhet 
arra, milyen nagyszerű szolgáltatásban 
részesülhetünk. Személyes megbeszélésem 
alapján a cikkben szereplő kedves 
felajánlók a Siketvakok Országos 
Egyesülete tagjai részére is kiterjesztették 
pártfogásukat. Feltétel: Érvényes tagdíj-
befizetési igazolás, vagy később a tagsági 
könyv felmutatása. 
A szerződéskötés Kedves Éda és M. Szabó 
Anikó kapcsolatfelvételével megtörtént és 
a jótevők szeretettel várják siketvak 
tagtársainkat is. 
 
Látogatás a „Szalonban” 
 
    A Magyar Vakok és Gyengénlátók 
Országos Szövetsége 2009. október 15-én, 
a „Fehér Bot napján” együttműködési 
megállapodást kötött M. Szabó Anikó és 
Fóti Péter vállalkozókkal, a „Szépkézláb 
Szépség és Egészség Szalon” 
munkatársaival az úgynevezett „Szabad-
szerda” bevezetéséről. 
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A megállapodás lényege, hogy a két 
kedves vállalkozó minden hét szerdáján a 
Budapest, VI. kerület Paulay Ede utca 20. 
szám alatt lévő szalonjában a náluk 
jelentkező vak és gyengénlátó tagtársak 
részére kívánság szerint – alap szinten – 
pedikűrt, manikűrt, lábmasszázst 
szolgáltat, térítésmentesen. 
Csak tájékoztatásul: egy pedikűr 3.500, a 
manikűr 1.800, a lábmasszázs pedig 2.500 
forintba kerülne, ha ezt saját zsebből 
kellene fizetnünk. 
    Annak érdekében, hogy a tényekről 
meggyőződhessek, elsőként jelentkeztem 
ennek a szolgáltatásnak a kipróbálására 
(bár az elmúlt 56 évben ezeket mindig 
magam szoktam elvégezni). 
Sorstársaimnak segítségként elmondom, 
hogy a szalont a kis földalattival érdemes 
megközelíteni. Bármely irányból érkezve a 
Bajcsy-Zsilinszky út felé haladjunk 
körülbelül 30-40 lépést és itt, a Dalszinház 
utcai kereszteződésben minden irányban 
jelzőlámparendszer működik, segítve ezzel 
a zebrán való átkelést. 
Aki a Paulay Ede utcába szeretne eljutni, 
annak minden körülmények között az 
Operával szembeni oldalra, a volt Balett 
Intézet oldalára kell átjutnia. Lekeresztezve 
a Dalszinház utcát balra fordulunk úgy, 
hogy a fal jobb kezünkre essen. Az 
Andrássy úttól számítva az első kereszt 
utca a Paulay Ede utca. Derékszögben 
jobbra fordulunk és nyugodtan haladunk a 
Székely Mihály utcáig. Lekeresztezve 
tovább sétálunk (vigyázat, jobb kéz felől 
egyirányú), majd a saroktól nagyjából 90-
100 lépésre jobb kézre találunk egy fém 
cégtáblát, nagyjából derék magasságban, 
amely után közvetlenül négy lépcső vezet 
az említett szalon ajtajához. A kilincset 
megtalálva bátran benyithatunk. 
Ajánlatos a választott szerdai nap előtti 
héten kedden és szerdán 9:00-17:00 között, 
csütörtökön 12:00-17:00 között, péntek 
délelőtt pedig 9:00-12:00 óra között 
bejelentkezni a következő telefonszámon: 
06-70/234-2330 

Egy kis belső ismertető: maga a szalon 
kellemes, tágas helység, halvány 
eperszínűre festve. 
 

 
 
Az ajtón belépve jobb kézről egy állófogas, 
mellette pedig két fotel és egy kis asztal 
található, amely a várakozó vendégek 
kényelmét szolgálja. 
A kezelésekhez a legmodernebb 
eszközöket használják úgy a láb, mint a 
kéz esetében, amelyet egy minden irányba 
mozgatható pedikűrszék egészít ki.  
A manikűr esetében ugyancsak gépi 
eszközöket használnak és ez alatt a vendég 
egy igen kényelmes, vietnami bambusz 
fotelben foglalhat helyet. 
Mindkét szolgáltatást, sőt egy rövid 
lábmasszázst igénybe véve nem csak én, 
hanem a feleségem is – akivel nagyon 
nehezen boldogultak az eddigi pedikűrösei 
– igen felszabadult, jó érzéssel távoztunk 
(a korábban tapasztaltakkal ellentétben 
nem sántikálva, nem tapaszokkal dekorálva 
indultunk haza). 
Mindezekhez hozzájárult a családias 
hangulat, amit a patronálók részéről 
tapasztaltunk. 
    A legjobb szívvel és 
meggyőződéssel merem ajánlani 
sorstársaimnak, ezeknek az önzetlen 
embereknek kedves segítségnyújtását! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

vitéz lovag Rithnovszky János    
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Holland – kaland 

 
Amszterdami barangolás 

  
 Ez év januárjában lehetőségem 
nyílt közel két hetet eltölteni a 
szélmalmairól, fapapucsairól, finom 
sajtjairól és különleges tulipánjairól 
nevezetes európai országban, 
Hollandiában.  
Egy a látássérültek integrációját, illetve 
sportolási lehetőségeit feltérképező, 6 
ország – Hollandia, Litvánia, Szlovákia, 
Románia, Olaszország, Magyarország – 
fiatal látássérült, valamint látó 
képviselőinek részvételével megrendezett, 
nemzetközi programon vehettem részt. 
Hazánkat ezen a rendezvényen öten 
képviseltük.  
Az esemény szervezői, holland 
„házigazdáink” tíz napos kint 
tartózkodásunk ideje alatt mindvégig 
kedvesek, segítőkészek voltak. 
Bár időnk java részét Ommen városában 
töltöttük, kísérőimet és engem mégis a 
várostól nagyjából két órányira fekvő 
Amszterdam szépsége nyűgözött le, ahol 
hollandiai látogatásunk utolsó, másfél 
napját töltöttük:  

Ommenből vonattal érkeztünk a 
város központi pályaudvarára, a Central 
Station-re, majd onnan villamossal 
utaztunk tovább a belvárosba. 
Szálláshelyünk birtokbavétele és némi 
pihenés után a szabadban uralkodó, hideg 
és zord időjárás ellenére „nyakunkba 
vettük” és bejártuk a turisták által a 
„szabadság fővárosaként” is aposztrofált 
várost. Gyalog-túránkat egy nagyon 
készséges és barátságos, helyi 
idegenvezető fiatalember, Maison 
kíséretében tettük meg Amszterdam utcáin. 

Holland anyanyelvű, angolul 
nagyon jól beszélő idegenvezetőnktől 
megtudtuk, hogy a város névadója az 
Amstel folyócska, amely itt ömlik az 
IJssel-tó délnyugati öblébe, az IJbe. Arról 
is mesélt, hogy Amszterdam területének 
ötödét az öböl, a kikötőmedencék, a 

csatornák, valamint a folyók alkotják, 
körútjai, sugárútjai pedig maguk a 
csatornák (grachtok). Amint azt 
megtudtuk, a város nagyjából 100 szigetre 
tagolódik, melyeket a grachtok fölött 
átívelő hidak kapcsolnak össze. Ennek 
okán méltán nevezik Észak Velencéjének 
is Hollandia turisták által leginkább 
látogatott nagyvárosát.  
A csatornákról szólva kísérőnk azzal 
„bíztatott” bennünket, hogy ne is 
próbáljunk meg eligazodni a rengeteg 
„gracht” között, úgysem fog sikerülni. 
Útitársaimmal azonban hamar felfedeztük, 
hogy a precíz utcanév-tábláknak és 
kiírásoknak köszönhetően szinte lehetetlen 
eltévedni a városban. 
 
 

 
 
    Csatorna látkép a város központjában 
 
Közös sétánk során Maison jónéhány, 
történelmi vonatkozású háttér információt 
is megosztott velünk a város 
kialakulásáról, amit sajnálatos módon, 
alapszintű angol nyelvtudásomnak 
köszönhetően nem mindig tudtam 
szinkron-fordítani.   
Amikor az Amszterdam városképét a 
csatornák mellett meghatározó, girbe-
gurba, keskeny homlokzatú 
kereskedőházakról kérdeztük, 
idegenvezetőnk elmondta, hogy a szűkös 
lépcsőházak, valamint a meredek lépcsők 
szükségessé tették egy olyan, alternatív 
megoldás kifejlesztését, amelynek 
segítségével az emeleti lakásokba is fel 
lehet juttatni a bútorokat, vagy például egy 
bevásárlókosár tartalmát. A legtöbb épület 
felső szintjéből ezért egy gerenda áll ki, 
hogy a ráerősített csiga és kötél 
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segítségével fel lehessen húzni az emeleti 
lakásokba is a batyut, amit aztán a ház 
méretéhez viszonyítva aránytalanul nagy 
ablakon be tudnak emelni az ott lakók.  

Belvárosi felfedező kör-utunk első 
célállomására körülbelül negyed órányi 
séta után érkeztünk meg Ez a hely nem 
volt más, mint az Amszterdam főtereként 
ismert Dam tér. Itt található a város egyik 
gyöngyszeme, a Királyi Palota. A Palota 
klasszikus, holland stílusban épült, 1648 és 
1655 között, Jacob van Campen tervei 
alapján. Idegenvezetőnk azt is elárulta, 
hogy az épületet a régi, tűz-pusztította 
városháza helyére, 13.659 cölöpre 
építették. Ez a mennyiségű cölöp 
gondoskodik arról, hogy az építmény ne 
süllyedjen meg a mocsaras talajon. Louis 
Bonaparte, Napoleon I testvére tette a saját 
királyi palotájává, amikor 1808-ban 
Hollandia királyává avatták.  

 
 

 
 

Dam tér, Királyi Palota 
 
E rövid, történelmi kitekintés után 
szemügyre vettük a téren magasodó, többi 
nevezetes épületet is, köztük az Új 
templomot (Nieuwe Kirk), ahol a 
hollandok az uralkodóikat koronázzák. E 
nevezetes eseményre utoljára több mint 
húsz évvel ezelőtt, Beatrix királynő 
megkoronázása alkalmával került sor.  
A Dam téren áll az egyik legendás 
Madame Tussaud Panoptikum is, ahol 
híres, történelmi személyiségek 
életnagyságú viasz-szobraiban 
gyönyörködhetnek a kíváncsi turisták. A 
borsos árú belépőért cserébe páratlan 
látványban volt részünk már az első 
teremben: dörgő hangon köszöntött 
bennünket egy joviális, gazdag úr a XVII. 

századból. Maisontól megtudtuk, hogy ez a 
korszak volt Hollandia virágkora, az 
úgynevezett Arany Évszázad. Tussaud-ék 
is ezt a kort elevenítik meg az első részben, 
amivel a frászt hozzák a békés látogatókra, 
amikor egy asztal mellől egy nagydarab 
fekete figura hirtelen felpattan és a 
börtönfolyosóra invitál. A teljes-körű 
szórakoztatás érdekében ugyanis hús-vér 
színészeket is bevetnek. Néhány „enyhébb 
lefolyású szívinfarktus” árán a 
börtönfolyosón keresztül átjutottunk a 
hírességek csarnokába, ahol Salvador Dalí 
és Lenin viaszszobra mellett Humphrey 
Bogart is helyet kapott.  
 
 

 
 

A Panoptikum épülete 
 

A Királyi Palotától délre fekszik a 
Begijnhof tér. Itt látható a város legrégibb 
fa lakóháza. Nem messze innen rövid sétát 
tettünk a nyüzsgő waterloopleini 
bolhapiacon.  
Idegenvezetőnk a város egyik leghíresebb 
épülete, az Anne Frank Ház előtt is 
megsétáltatott bennünket. Ez az a ház, ahol 
a zsidó Frank család 1942. júliusa és 1944. 
augusztusa között a zsidódeportálás elől 
menekülve bujkált. A ház nem csak 
kívülről, de Maison elmondása szerint 
belülről is hátborzongató, megrázó és 
nagyon is valós… Bent, a házban 
egyébként a több millió zsidó szenvedését 
bemutató kiállítás mellett, minden szoba 
eredeti állapotban berendezve várja a 
látogatókat. 
Közel kétórányi, belvárosi barangolásunk 
ideje alatt szépen lassan ránk esteledett. 
Ekkor Maison elérkezettnek látta az időt 
arra, hogy megmutassa nekünk szeretett 
városa nyüzsgő és színes, éjszakai „arcát”: 
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Elsőként a híres-hírhedt Tükrös utcákba, a 
világ egyik legismertebb Piroslámpás 
Negyedébe látogattunk el, amely a 
városközponttól mindössze 5-10 percnyi 
sétára van. Még a Tükrös utcák 
„bejáratánál” idgenvezetőnk arra hívta fel a 
figyelmünket, hogy a Negyedben dolgozó 
örömlányokat szigorúan tilos fotózni egy 
őket védő személyiségjogi törvény 
értelmében. Ennek kapcsán arra kért 
bennünket, hogy az esetleges incidensek 
megelőzése érdekében a fényképezni-
akarásnak még a látszatát is messzire 
kerüljük „Kárpótlásul” megtudhattuk, hogy 
az apró házak kirakatüvegei mögött három 
műszakban dolgozó hölgyek tisztes 
adófizető polgárai a városnak.  
 

 
 

A Piroslámpás Negyed éjszakai 
„köntösben” 

 
A csatorna menti házakat és még a hidakat 
is a híres piros lámpák fénye világítja be, 
különleges hangulatot kölcsönözve ezzel a 
Tükrös utcáknak, ahol szinte egymást érik 
a peepshowk, szexshopok és bárok. A 
környék legmeglepőbb sajátossága, hogy 
maga a Negyed kifejezetten szép és tiszta.      
A lányok mellett egyébként a Negyed 
legfelkapottabb látványossága Maison 
elmondása szerint a Casa Rosso nevű 
szexszínház, ahova a borsos árú belépőjegy 
kifizetése után nyerhet bebocsátást a 
kíváncsi turista. 
A Piroslámpás Negyedet övező, szűk 
utcácskákat magunk mögött hagyva 
érkeztünk meg a Leidse térre, Amszterdam 
éjszakai életének egyik vibráló 
központjába. A téren rengeteg étterem, 
pub, coffeeshop, mozi és színház kapott 
helyet. Mivel nem csak idegenvezetőnk, de 
mi is kellőképpen elfáradtunk az egész 

délutánon át tartó városnézésben, ezért úgy 
döntöttünk, hogy a napot egy kellemes 
hangulatú, jazz-bárban zárjuk, 
természetesen együtt. 
Amszterdami szálláshelyünkre Maison 
kísért vissza bennünket késő éjjel, majd 
egy gyors búcsúzást követően mindnyájan 
aludni tértünk. 
 Másnap, egy kiadós és finom, 
különböző féle és fajta sajtokban 
bővelkedő reggelit követően ismét 
felfedező-útra indultunk, ám ezúttal már 
Maison nélkül, várostérképpel a 
kezünkben. 
Első uticélunk a holland festészet 
nagymesterének, Vincent Van Gogh-nak 
lenyűgöző festmény-gyűjteményét 
bemutató kiállítás volt a Van Gogh 
Múzeumban, ahol a mester közel 200 
festménye és 550 vázlata mellett 
szemügyre vehettük öccsével, Theoval 
folytatott levelezését is. A tárlat Van Gogh 
életének 5 szakasza köré épül: Hollandia, 
Párizs, Arles, Saint Rémy és Auvers-sur-
Oise. 
A Múzeum különlegessége, hogy az épület 
halljába belépve egyből szembetűnik egy 
lemezlovas, aki az egész épületben 
hallható, lágy dallamú zenét prezentál, 
ezzel teremtve nyugodt légkört, meghitt 
hangulatot a képek nézegetéséhez. 
Miután megcsodáltuk Van Gogh 
különleges művészetét, Amszterdam 
felfedezését az 1900-ban épült „Vár” külső 
szemrevételezésével folytattuk. A 2002-
ben, art deco stílusban restaurált épület 
érdekessége, hogy a torony, a kupola, 
valamint az ablakok együttese egy 
gyémánt alakot formáz. 
Amszterdami barangolásunk lezárása és 
egyben „megkoronázásaként” 
ellátogattunk a város állatkertjébe, az 
„Artis”-ba, ahol a nagy hideg ellenére 
kellemes sétát tettünk, az állatok királyát 
pedig épp etetési időben sikerült egy 
pillanatra lencsevégre kapnom 
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Oroszlán-lakoma 
 
Koraeste véget ért, állatkerti sétánk után 
visszatértünk a szálláshelyre, ugyanis. 
hollandiai tartózkodásunk utolsó napján 
korán indultunk haza, Budapestre. 

Az utolsó nap reggelén, még 
sötétben a Central Station-ről Eindhoven-
felé tartó vonatról fáradtan, mégis rengeteg 
élménnyel gazdagodva „intettünk” búcsút 
Amszterdam színes, ezer-arcú 
forgatagának és a város vendégszerető 
lakóinak.   
 
 

Szerkesztő      
   

 
 
 

  Saját tollamból 
 

Nyári emlék 2008-ból 
 
Rovatunkban ezúttal–rendhagyó módon 
- Collin B. Bennett élmény-beszámolóját 
adjuk közre a 2008. augusztus 4-11. 
között Magyarországon, Sopronban 
megrendezett, 11. Európai Siketvakok 
Nyaralásáról  
 
 
“Akárhányszor repülőre készülök szállni, 
hatalmába kerít a bűntudat. No, azért 
viszonylag könnyen képes vagyok 
együttélni e bűntudattal. Arról van szó, 
hogy látássérült utas lévén a reptereken 
mind az Egyesült Királyságban, mind 
külföldön kényeztetnek. Először, mindig a 

tranzitban várakozom, majd a beszállítást 
megelőzően egy reptéri alkalmazott a 
gyakran nem csekély távolságra lévő 
kapuhoz kísér. A kapunál általában az 
utasok hosszú sora várakozik, engem 
azonban kísérőm még a többiek érkezését 
megelőzően a fedélzetre kalauzol, és az 
első sorban kapok helyet, ahol 
kényelmesen kinyújthatom a lábam.   
 
A 2008 augusztusában tizenegyedik 
alkalommal Nyugat-Magyarországon, 
Sopronban megrendezett Európai 
Siketvakok Nyaralására (European 
Deafblind Holiday) az Easyjet járatával, 
bécsi átszállással érkeztem. Minthogy 
Sopronba bécsi landolással, majd vonattal 
a legegyszerűbb eljutni, magam is így 
tettem. Imádok vonattal utazni, ezért úgy 
terveztem, hogy a teljes utat vonattal 
teszem meg az Egyesült Királyságból 
Csehországig, ahol találkoztam volna cseh 
barátaimmal, és együtt utazhattunk volna 
Sopronba. Végül azonban túlságosan 
költségesnek bizonyult az út, ráadásul 
megfelelő csatlakozást sem találtam. 
 
Amikor a gépem leszállt Bécsben, minden 
a szokott rutin szerint zajlott – megkértek, 
mindaddig maradjak ülőhelyemen, amíg a 
többi utas leszáll. A kérésnek boldogan 
eleget tettem, majd egy vidám légi 
utaskísérő belémkarolt, és lekísért a lépcső 
aljánál, rám tárt karokkal várakozó – jó, 
némi túlzással - reptéri alkalmazotthoz, aki 
az útlevélellenőrzés akadályát legyőzve a 
kijáratig kísért. Mivel az utóbbi időben 
mindig csupán egy hátizsákot viszek 
magammal, sok időt megtakarítottunk 
azzal, hogy nem kellett a poggyászomat 
várni. A fiatalember – aki mellesleg Észak-
Carolinában kiváló angol tudásra tett szert 
– egész a Sud Wien Bahnhof-ra vivő busz 
megállójáig kísért. Minden ment, mint a 
karikacsapás. Összeismerkedtem egy 
osztrák hölggyel, aki – bár az év nagy 
részében Olaszországban él – Bécsben is 
van egy lakása. Azt mondta, hogy mind az 
olasz, mind a német szavakat jól ejtem ki. 
Örülök ha ez így van, sajnos azonban 
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hasznomra nem válik, mivel beszélgetni 
egyik nyelven sem tudok. A busz modern 
volt, a kb. félórás út nehézségektől mentes, 
ám meglehetősen drága – nagyjából 5 euro. 
Bécs hatalmasnak látszott, bár valószínűleg 
inkább a kiterjedése nagy. 
 
Tisztában voltam azzal, hogy némi 
nehézséget fog számomra okozni a 
jegypénztár és a vágány megtalálása, de 
sikerült. A Sopronba tartó vonathoz 
mozgólépcső vezetett. Bécsben egyébként 
közel sem beszélnek annyian angolul, mint 
gondolnánk. Végül rátaláltam a rám 
várakozó “vonatszörnyetegre”. Egy lélek 
sem volt a környéken, de a legjobbakat 
remélve felszálltam. Lassanként aztán 
elkezdtek “szállingózni” az utasok, és – 
minthogy 5 óra körül járt az idő – úgy 
gondolom, többségük ingázó volt. 
Elindultunk, és magunk mögött hagytuk a 
várost. Elértünk az osztrák-magyar határra, 
amit azonban útlevél-ellenőrzés híján nem 
érzékeltem. A vonat lassanként kiürült, én 
pedig tudatában voltam, hogy ha Sopron 
nem a végállomás lenne, könnyen 
elvéthetném a leszállást.  
 
Sopronba megérkezve nagyon reméltem, 
hogy megszólít egy kedves hang és 
érdeklődik, segíthet-e… Nem így történt. 
Az utasok hirtelen szétszéledtek, én pedig 
egyedül találtam magam a kezdődő nyári 
vihar miatt esti sötétségbe borult  peronon. 
A kijáratot keresve fel-alá járkáltam a 
peronokon és lépcsőkön. Próbáltam 
útbaigazítást kérni, de sem angolul, sem a 
Sopronban amúgy sokak által jól beszélt 
német nyelven sem tudtam megértetni 
magam, magyarul  pedig egy szót sem 
beszélek. 15 perc értelmetlen keresgélés, 
17 lépcsősor megtétele után (némi túlzással 
élve), egyszer csak egy vidám hang azt 
kérdezte: 
- Ön Colin? 

Megdörzsöltem Aladin lámpását, Márta 
pedig előttem termett. Előzetesen 
értesítettek, hogy valaki vár majd rám az 
állomáson, amit jó volt tudni. 

Márta Budapesten tanul, a táborban 
önkéntesként vett részt. Remekül beszél 
angolul. Elmondta, hogy sajnos nem tudott 
taxit fogni, és a társaságnál a telefont sem 
veszik fel.  
 - Ezt hagyja csak Colinra! – mondtam, és 
elindultunk kifelé. Az állomás épülete előtt 
természetesen egy taxi várakozott, minden 
oldalán “légkondicionált” felirattal. 
Légkondicionálás természetesen nem volt, 
a sofőrnek fogalma sem volt, mit is jelent 
ez a szó, de mindez lényegtelen is. 
Egymagam buszra szálltam volna, ami – 
tekintve hogy Sopron jóval nagyobb mint 
azt gondoltam, ráadásul az eső is ömlött – 
igencsak hibás döntés lett volna részemről 
 
A Hotel Sopronba megérkezve kezdetét 
vette a varázslat. Bárhová is megyek 
vakációzni, különösen szeretem az érkezés 
pillanatait – az utazás viszontagságai után 
vidám recepciós fogad, régi és leendő 
barátok üdvözölnek. Ez olyan élmény, ami 
tudom, egy nap végetér; de könyörgöm, 
még ne! Nem volt időm felmenni a 
szobámba és átöltözni, egyenesen az 
étterembe mentünk. Ez is olyasvalami, 
amit nagyon szeretek. Szeretem látni a 
fehér asztalterítőket, a fényes evőeszközt 
és poharakat. Ilyen alkalmakkor mindig 
farkaséhes vagyok. Márta remek helyet 
talált számunkra, és sorra érkeztek a 
korábbi vakációkról ismert barátok hogy 
üdvözöljenek; nagyon jól éreztem magam. 
Mivel a leves nagyon ízlett, szokásomhoz 
híven  három adagot is megettem, első 
vacsora lévén pedig magyar röviditalokat 
is felszolgáltak. Három izlandi hölgy 
társaságában ültünk, én pedig próbáltam 
kitalálni, melyikük is az “áldozat” és kik 
lehetnek a tolmácsok, személyi segítők. 
Később Márta elmesélte, nagyon jól 
mulatott mikor próbáltam megfejteni, ki 
kicsoda. Azt akkor még nem tudtam – 
Márta pedig tudta hogy nem tudom – hogy 
egész héten ő lesz a kísérőm. Magamban 
tűnődtem “szép, szép hogy ez a kedves 
lány velem vacsorázik, de mikor fog itt 
hagyni?” Nem hagyott ott, és bár a nap 
végén elváltunk, bátran mondhatom hogy 
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fél estét velem tölteni bárkinek dicsőségére 
válik. Márta nagyon jó társaság, és 
hatalmas segítség volt számomra. Egyedül 
is elboldogulok – egész életemben így 
tettem -, de mondhatom, remek egy jól 
látó, jól halló, az adott ország angolul 
folyékonyan beszélő szülöttjének 
társaságát élvezni.  
 
Mártát jónéhány alkalommal zavarba 
hoztam, amit természetesen nagyon 
élveztem; ő azonban hamar megszokta az 
ugratást, és a példámat követve maga is 
felbátorodott. Egy nap kirándulni mentünk, 
és furdalni kezdte az oldalamat a 
kíváncsiság, ki lehet az előttünk haladó 
pár. Éppen azon voltam hogy utólérem 
őket, amikor legnagyobb meglepetésemre 
Márta szó nélkül eliramodott és 
megkérdezte, kik ők. Abban egyetértettünk 
hogy ha valakitől meg szeretnénk tudni 
valamit, a legegyszerűbb kérdezni – nem 
valószínű hogy ezért arcon ütnek.  
 
A vakáció csodálatos volt; minden egyes 
napot élveztem! A magyarországi 
Siketvakok Országos Egyesülete példás 
szervezőnek bizonyult. 
 
A négycsillagos Hotel Sopron a város egy 
barátságos kerületében található. A 
teraszon lévő medence és környéke az ott 
elhelyezett asztalokkal, székekkel, 
virágokkal remek helyszín volt a 
kikapcsolódásra, és – minthogy egy nap 
kivételével – szép idő volt, a nyaralás 
résztvevői gyakran itt éltek társasági életet.  
 
A Sopronban töltött első teljes napon 
vezetett séta keretében megnéztük a 
belváros ódon épületeit és a 
Kecsketemplomot. A városnézést 
megelőzően fogadáson vettünk részt a 
városházán, melynek keretében a 
polgármester hivatalosan köszöntötte a 
nyaralás résztvevőit, és – a korai óra 
ellenére - nem csekély mennyiségű bort 
fogyaszthattunk. Bár én ezt szóvá is tettem, 
azért nem esett túlzottan nehezemre inni 
belőle. Az igazat megvallva már nem 

emlékszem, melyik nap pontosan mit 
csináltunk.  
Fontos elmesélnem, hogy egy délután 
ellátogattunk a Hotel Sopron pincészetébe, 
ahol vendéglátónk mesélt a magyar 
szőlőtermesztés hagyományairól. Érdekes 
tudni, hogy talán a magyar az egyetlen 
olyan nyelv Európában, amelyben a “bor” 
szó nem a latinból ered. A pincében 
“kényszer hatása alatt” újfent jelentősebb 
mennyiségű bort és hasonló mennyiségű 
sajtot és almát fogyasztottam el. 
Mondhatom, minden kiváló volt!  
 
Az alkoholfronton maradva, ellátogattunk 
a soproni sörgyárba is, amely napjainkban 
a Heineken tulajdonában van. Vezetőnk 
egy angolul folyékonyan beszélő 
fiatalember volt, aki iránt szerintem a 
csoport jónéhány hölgy tagja nem csekély 
érdeklődést mutatott. Itt alkalmam nyílt a 
gyár és a Magyarországon általánosságban 
zajló privatizáció folyamatáról beszélgetni, 
ami hosszasan vitatható témának bizonyult. 
Az önkéntesekkel és más magyarokkal 
sokat beszélgettem Magyarország politikai 
helyzetéről is. Úgy tapasztaltam, hogy a 
magyar fiatalok tanultsági szintje és 
politika iránti érdeklődése (bár az én 
kíváncsiságomat nem elégítette ki) 
magasabb szintű, mint a brit fiataloké.  
 
Emlékezetes napot töltöttünk a Széchenyi 
család egykori nagycenki birtokán. A 
kastély környéke gyönyörű, és – minthogy 
a fák szerelmese vagyok – boldogan 
sétáltam a több száz hárs és virágágyás 
között. A kastély tőszomszédságában egy 
szabadtéri vasútmúzeum is található. Itt 
Jan Jakes Csehországból igazán otthon 
érezte magát, mivel mindent tud a 
vonatokról – hogy csak a vasutas 
műveltségét említsem. A kastély 
éttermében, igazán pihentető légkörben 
ebédeltünk. Mostanra olyan, mintha 
nagyon régen történt volna: egy nap  
ellátogattunk egy lovas farmra, ahol 
mindnyájan felülhettünk egy csodálatos 
lóra - Steve Thacker is, aki kerekesszékes. 
Én is ültem lóháton, és – bár erős a kísértés 
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hogy azt írjam, őrült vágtában 
száguldottam – valójában nyugodt 
lépésben sétáltunk egy kicsit. A lényeg, 
hogy nem estem le mint azt 2004-ben 
Svédországban tettem, amiben az volt a 
legszégyelletesebb, hogy a ló észre sem 
vette hogy engem “elveszített”. Drága 
apám az égi istálló elől nézte végig e 
jelenetet, és – vérbeli lovas lévén – igen 
csak helyteleníthette a történteket.  
Egy másik kirándulás alkalmával az 
Ausztria és Magyarország határán elterülő 
Fertő-tavon hajóztunk. Manapság a tavon 
már csak sétahajók járnak, és a tó egészét 
nyaralók veszik körül. A magyarországi 
tavak igen sekélyek, ezért az ott élő halak 
az évezredek során alkalmazkodtak a 
körülményekhez, és hogy a halászok elől 
elmenekülhessenek, inkább lapos alakúak. 
Mint minden kiránduláson, legnagyobb 
szerencsénkre ez alkalommal is olyan 
vezetőnk volt, aki pontosan tudta, miről 
beszél. 
 
A kirándulásokon túl a szállodában is 
számos programon vehettünk részt. 
Kipróbálhattuk –mindenki képességei 
szerint teljesített – a magyar néptáncot; 
egyik este pedig egy profi tánccsoport 
tartott csodálatos bemutatót. Az ég tudja 
csak, honnan volt annyi erejük! Még nézni 
is fárasztó volt őket. Általában az orosz 
néptáncra asszociálunk, ha valamely 
néptáncban a csizmákkal való határozott 
koppantást, toppantást látunk. A bemutató 
végül közös táncolásba torkollott. A 
hotelben rendezett programok sorában 
emlékezetes számomra a magyarországi 
siketvak gyerekek oktatásáról általában, 
illetve a budapesti iskolában zajló 
oktatásról szóló előadás.  
 
A vakáció napjai könyörtelen gyorsasággal 
teltek. Utolsó nap, vasárnap táncos 
búcsúestet tartottunk; cseppet sem meglepő 
hogy ezt mindenki nagyon élvezte. Kitűnő 
DJ-nk – aki ha jól tudom, budapesti vak 
zenész – kifogyhatatlan repertoire-ral 
rendelkezett, és bármilyen nótát eljátszott. 
Az este második részében aztán mindenki 

lassanként aludni tért, mivel másnap sokak 
korán indultak haza - a “korán” ez esetben 
hajnali 4 órát jelent.  
 
A nyaralás vége számomra mindig 
különösen szomorú; azért is, mert 
szokásommá vált, hogy a nyaralás 
végeztével maradok még egy-két napot. 
Ilyenkor néha alkalmam van olyanokkal is 
beszélgetni, akikkel a nyaralás közben nem 
volt. Az utolsó napon, a medence mellett a 
napsütésben üldögélve sok régen ismert 
baráttal váltottam szót, akiket remélem, 
hamarosan viszont láthatok. Estére rajtam 
kívül mindenki elment, de a kitűnő 
étteremnek köszönhetően ezt túléltem, és 
sikerült néhány újdonsült cimborát 
szereznem. Az utolsó estét egy panzióban 
töltöttem – főként azért döntöttem így, 
hogy ezt is megtapasztaljam.  
 
Augusztus 14-én a vasútállomás felé 
vettem az irányt, ami nem volt túl 
egyszerű, lévén hogy Sopron jóval 
nagyobb mint gondoltam. A vonatozás 
Bécsbe minden esetre kellemes volt, a 
repülőút pedig teljesen eseménytelenül 
zajlott. Azt mondom “eseménytelenül”, de 
mind a reptéren, mind az út során minden 
szükséges segítséget megkaptam. 
 
Néhány nagyon jó barátot szereztem 
Magyarországon, akikkel igyekszem 
tartani a kapcsolatot. Semmi kétség: 
visszatérek még.   
 
Szeretném megragadni az alkalmat hogy 
köszönetet mondjak a szervezőknek és 
önkénteseknek a résztvevőknek nyújtott 
kifogyhatatlan segítségért! 
 
 
 
 
 
 
 
Az eredeti beszámolót magyarra fordította: 

Gombás Judit 
 



Új SzemFüles  3. szám, 2010. január-február 

 

  >  22  < 
 

§ Jogi percek § 

 
Segítő kutyák és az új jogi szabályozás 
 
Több évig elhúzódó vitákat és hosszas 
előkészítő munkát követően 2009. 
decemberében megjelent a segítő kutyákra, 
köztük a vakvezető ebekre is vonatkozó új 
jogszabály. A segítő kutya kiképzésének, 
vizsgáztatásának és alkalmazhatóságának 
szabályairól szóló 27/2009. (XII. 3.) 
SZMM rendelet legfőbb újítása az, hogy 
hazánkban először tartalmaz egységes 
szabályozást a különböző fogyatékossággal 
élő emberek segítő kutyáira. Mindemellett 
a szabályozás kifejezetten a vakvezető 
kutyák szempontjából is előrelépést 
jelenthet annyiban, hogy korábban csak 
különböző jogszabályokban elszórtan 
szerepeltek rendelkezések az ilyen 
kutyákra és gazdáikra vonatkozóan, az új 
rendelet viszont egységesíti a szabályozást. 
Az alábbiakban elsősorban a látás-, 
valamint hallássérültek, illetve az őket 
segítő kutyák szempontjából 
legjelentősebb szabályokat igyekszem 
összefoglalni. 
 
A miniszteri rendelet értelmében segítő 
kutyának olyan kutya minősülhet, amely 
fizikai, értelmi, szellemi, vagy érzékszervi 
fogyatékossággal rendelkező személyt 
segít. Eszerint tehát mind a vakvezető, 
mind pedig a hallássérülteket segítő 
"hangjelző", "siket jelző" kutya segítő 
kutyának számít, ha megfelel a 
jogszabályban meghatározott feltételeknek. 
Az új rendelet értelmében "segítő kutya: a 
fogyatékossággal élő személyt az egyenlő 
esélyű hozzáféréshez fűződő joga 
gyakorlásában, önálló életvitelének 
elősegítésében, illetve veszélyhelyzet 
elhárításában segítő, habilitációs 
feladatokat ellátó, a külön jogszabályban 
meghatározott állat-egészségügyi 
követelményeknek megfelelő kutya...". A 
kissé bonyolult meghatározás lényege, 
hogy a segítő ebnek - túl azon, hogy 
fogyatékos embert segít - meg kell felelnie 

egyéb előírásoknak is. Ezek közül a 
legfontosabb az, hogy a segítő kutyának 
meghatározott rend szerint vizsgát kell 
tennie. A rendelet a továbbiakban azt is 
szabályozza, hogy a segítő kutya 
gazdájának, tehát a segített fogyatékos 
embernek szintén képzésen kell részt 
vennie, és annak lezárásakor vizsgát kell 
tennie ahhoz, hogy a segítő kutyát 
használhassa. A vizsga lebonyolítását 
független közreműködő szervezetnek kell 
biztosítania. 
 
Érdekességképpen megemlítem, hogy a 
látás-, hallás-, mozgássérülteket, valamint 
az értelmileg akadályozottakat segítő 
kutyákra vonatkozó szabályok mellett a 
rendelet a pszichés problémával élőket 
segítő, valamint a gyógypedagógiai, 
konduktív pedagógiai, pszichológiai és 
pszichiátriai rehabilitációs folyamatban 
részt vevő, úgynevezett terápiás kutyákra 
is tartalmaz szabályokat, továbbá említést 
tesz az epilepsziás roham jelzésére 
alkalmas kutyákról is. 
 
Miből állapítható meg, hogy egy kutyát 
segítő kutyának képeztek ki? A segítő 
kutyán a kiképző szervezet logójával 
ellátott jelzésnek kell lennie. Ennek 
kapcsán említést érdemel, hogy mind a 
kiképző szervezettel, mind a vizsgát 
szervező intézménnyel szemben szakmai 
követelményeket támaszt a rendelet, a 
kutya kiképzését a jövőben - például - csak 
a megfelelő OKJ-s képzést teljesített 
személyek végezhetik. 
 
A közszolgáltatásokhoz való egyenlő 
esélyű hozzáférés biztosítása érdekében a 
gazda és a kiképző jogosult segítő kutyával 
tartózkodni és a segítő kutyát használni a 
lakosság elől elzárt területek kivételével 
közszolgáltatást nyújtó szerv, intézmény, 
szolgáltató területén és egyéb, mindenki 
számára nyitva álló létesítményben, 
területen. Külön is kiemeli a jogszabály, 
hogy a közforgalmú tömegközlekedési 
eszközön, üzletben, ideértve az élelmiszert 
árusító üzletet és a vendéglátó üzletet is, 
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bevásárlóközpontban, piacon, vásáron, 
szálláshelyen, játszótéren, közművelődési, 
oktatási, szociális, gyermekjóléti, 
gyermekvédelmi intézményben, közfürdő 
területén, állatkertben, közterületen a 
gazda a segítő kutyával együtt jogosult 
tartózkodni.  
 
Mozgólépcsővel felszerelt létesítményben 
(területen) a segítő kutyát alkalmazó 
személy jogosult a segítő kutyával az 
üzemképes, álló mozgólépcsőt használni, 
ha tehát valaki nem kíván segítő kutyájával 
a mozgásban lévő mozgólépcsőn 
közlekedni, a leállított lépcsőt is igénybe 
veheti. A létesítmény (terület) fenntartója, 
üzemeltetője, tulajdonosa, illetve az általa 
megbízott személy a segítő kutyát akkor 
távolíthatja el a létesítményből (területről), 
ha a segítő kutya a létesítményben 
(területen) tartózkodók testi épségét 
veszélyeztető magatartást tanúsít. 
 
Az alkalmazásban álló és az alkalmazásból 
kivont segítő kutyára a helyi önkormányzat 
ebtartást szabályozó rendeletében a kutyák 
számára és méretére vonatkozó előírásokat 
nem kell alkalmazni. E rendeletek - 
általában - azt szabályozzák, hogy egy 
lakásban hány kutyát lehet tartani, az ilyen 
korlátozások azonban - amint az a 
fentiekből kitűnik - a segítő kutyákra nem 
alkalmazhatóak. Számos vita megelőzésére 
alkalmas lehet az a rendelkezés, hogy a 
segítő kutya szájkosár nélkül alkalmazható. 
 
A fentiek mellett igen fontos, hogy a fent 
felsorolt kedvezmények, lehetőségek azok 
számára is igénybe vehetőek, akik 
korábban szereztek vakvezető kutyát, 
akkor is, ha az ő esetükben a rendelet által 
meghatározott vizsgáztatási 
követelmények még nem érvényesültek. 
 
 
 

 
 
 

Négylábú segítőtárs 
 

 
 

dr. Oszvári Ádám 
 
 
 

Kishírek, érdekességek a Kishírek, érdekességek a Kishírek, érdekességek a Kishírek, érdekességek a 

nagyvilágbólnagyvilágbólnagyvilágbólnagyvilágból    

 
 
Hidrogélek jelenthetik a megoldást a 
mesterséges szaruhártya kifejlesztésére  
 
 
A Stanford Egyetem kutatócsoportja olyan 
új alapanyagú mesterséges szaruhártya 
kifejlesztésén dolgozik, amely minden 
korábbi próbálkozásnál sikeresebben 
pótolhatja az eltávolítandó saját 
szaruhártyát. Az orvostudomány más 
területein már alkalmazott hidrogél 
alapanyag számos előnyös tulajdonsággal 
rendelkezik, amelyek lehetővé teszik a 
szembe történő beültetést.  
 
A szaruhártya (orvosi nevén cornea) a 
szem elülső felületének központi, kerek, 
átlátszó része. Feladatai közé tartozik a 
szem védelme a portól és kórokozóktól, 
továbbá ez a szem törőerejének (azaz 
fókuszáló képességének) legjelentősebb 
meghatározója is.  
 
A Stanford Egyetem kutatócsoportjának 
most sikerült kifejleszteni egy új, az élő 
szövethez nagyban hasonlító anyagot, 
amely megfelelő lehet a szaruhártya 
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mesterséges előállítására. Olyan polimer 
hidrogélről van szó, amely képes nagy 
mennyiségű víz megkötésére. Ez a 
felfedezés világszerte nagyon sok ember 
számára jelenthet reményt, akik 
szaruhártyájuk megbetegedése vagy 
sérülése miatt veszítették el látásukat, 
továbbá segíthet azoknak is, akik 
a szaruhártya rendellenes alakja miatt 
szenvednek rövid- vagy túllátásban.  
 
A kutatók már több mint ötven éve 
próbálkoznak műszaruhártya készítésével, 
azonban az eddigi változatokat nem 
fogadta be az emberi szem, fertőzés és 
gyulladás alakult ki körülöttük, majd 
kilökte őket a szervezet. Néhány évvel 
ezelőtt kezdődtek el a kutatások a hidrogél 
tesztelésére, hogy bebizonyosodjon: ez az 
anyag nem ártalmas az emberi sejtekre. A 
többéves kutatómunka sok szakterületet 
ölelt fel: szemészek, fizikusok, kémikusok 
és biomérnökök vettek részt benne.  
 
 
Biokompatibilis hidrogél 
 
A Curtis W. Frank vegyész-biomérnök 
vezette munkacsoport által kifejlesztett  
újfajta műanyag akár térfogatának 80%-át 
kitevő vízmennyiséget is képes megkötni, 
ami nagyjából megegyezik az élő szövetek 
vízkötő képességével. Az új anyagot 
tulajdonképpen hidrogélek két, egymásba 
fűzött hálózata építi fel: az egyik hidrogél 
polietilén-glikol molekulákból áll, ami 
ellenáll a gyulladásnak, valamint a fehérjék 
lerakódásának. A másik összetevő a 
poliakrilát, az eldobható pelenkák 
rendkívüli nedvszívó képességű anyagának 
egy változata. Az emberi szervezet 
számára befogadható (más néven 
biokompatibilis) hidrogél átlátszó, átengedi 
a cukrot és más fontos tápanyagokat, 
valamint alkalmas a műtéti varrásra. A 
fejlesztés vezetője szerint az új anyag 
leginkább egy háromdimenziós 
halászhálóként képzelhető el.  
 
 

Az új hidrogélből készült el a modern 
műszaruhártya korongja, amelynek szélén 
körben apró pórusok találhatók. Ezek a 
lyukak teszik lehetővé azoknak a sejteknek 
a megtapadását, amelyek a mesterséges 
szaruhártyát a környező szövetekhez 
integrálják. Az integrálást végző sejtek 
bevándorolnak az apró lyukakba és 
kollagént választanak ki, ami a műanyag 
korong széle és a körülvevő élő szövetek 
között kapcsolatot létesít. Ezután az emberi 
szaruhártya felszínén is megtalálható ún. 
epiteliális sejtek átlátszó rétege növi be a 
korongot.  
 
Jelenleg az új műanyag 
biokompatibilitásának állatkísérletes 
tesztelése zajlik. Az eddig beültetett 
műszaruhártyákat nyolc héten keresztül 
minden probléma nélkül befogadta az 
állatok szervezete, az ennél hosszabb 
időtartamú vizsgálatokra a közeljövőben 
kerülhet sor.  
 
A mesterséges szaruhártya előnyei 
 
Ma még a beteg vagy sérült szaruhártya 
pótlására halottak szaruhártyáját használják 
fel. Sok országban azonban problémát 
okoz a megfelelő donorok megtalálása, és 
ennél az eljárásnál kb. 20%-os kilökődési 
aránnyal kell számolni. A sikeres 
átültetések után pedig hat-tizenkét hónapba 
telik a látás helyreállása. A LASIK (lézeres 
látásjavító) eljárás egyre szélesebb körű 
elterjedésével javulhat az átültethető 
szaruhártya hiány, mivel a lézeres módszer 
bizonyos esetekben helyettesítheti az 
átültetést. A mesterséges szaruhártyával 
viszont az átültetés okozta nehézségek 
végleg kiküszöbölhetővé válnának, és nem 
lenne szükség többé emberi donorból 
származó szövetre.  
 
Világszerte több kutatócsoport dolgozik 
mesterséges szaruhártya kifejlesztésén. 
Jelenleg is létezik már néhány ilyen 
eszköz, ezeket azonban csak végső esetben 
használják, például amikor valakinek a 
szeme kilöki az emberi donortól származó 
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szaruhártyát. A Stanford Egyetemen 
kifejlesztett műszaruhártya hasonlít 
legjobban az élő emberi szövet 
tulajdonságaihoz, hiszen víztartalma és 
mechanikai tulajdonságai a természetes 
szaruhártya jellemzőivel vetélkednek.  
 
A kutatók legfőbb célja olyan beültethető 
szaruhártya kifejlesztése, amely steril, 
kiszárított (dehidratált) állapotban 
szállítható a felhasználás helyszínére, és ott 
lehet nedvességgel feltölteni (rehidrálni). A 
kutatócsoport véleménye szerint a 
hidrogéleket a szemészet más területein is 
felhasználhatják a jövőben, például a 
korábbiaknál kényelmesebb és hosszabb 
hordásidejű kontaktlencséket lehetne 
gyártani belőlük.  
 
További felhasználási terület lehet a saját 
szaruhártya szövetei közé beültetett 
hidrogél réteg. A szaruhártya felszínét 
borító, védő funkciójú epiteliális sejtréteg 
egy részét megfelelően formázott hidrogél 
lencsével lehetne pótolni, amit később a 
szervezet saját sejtjei a felületére kúszva 
integrálnának a szaruhártya szerkezetébe. 
Ez a LASIK-nél is előnyösebb megoldást 
jelentene a látásélesség kezelésében, hiszen 
míg a lézeres műtét eredménye később már 
nem módosítható, a szaruhártya szövetei 
közé beültetett hidrogél kontaktlencse 
cserélhető lenne, a páciens 
látásélességének változása szerint.  
 
A hidrogél anyagú lencséket a szem saját 
lencséjének pótlására is fel lehet használni 
a jövőben, amennyiben szürkehályog miatt 
az elhomályosodott saját lencse 
eltávolítására van szükség.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Forrás: www.origo.hu 

Meglepő hasonlóság a denevérek és a 
delfinek hangradarjában 
 
A fogas cetek és a denevérek egy része az 
emberi fül által nem érzékelhető, magas 
frekvenciájú csettegéseket és csiripelő 
hangokat használ tájékozódásra és a 
zsákmány betájolására. Ezek az állatok 
rendkívül kifinomult hallásukkal érzékelik 
a közelükben lévő tárgyakról 
visszaverődött hanghullámokat. Ez a 
képesség függetlenül fejlődött ki a két 
csoportban az evolúció folyamán, ezért 
joggal feltételeznénk, hogy a háttérben álló 
molekuláris mechanizmusok is eltérnek. A 
legújabb kutatások szerint azonban nem ez 
a helyzet. 
 

 
 

Denevérek echolokációja 
 

Az evolúciós folyamatok egyik viszonylag 
gyakori jelensége az úgynevezett 
konvergens evolúció, amikor különböző 
állatcsoportokban hasonló jellemzők 
fejlődnek ki, egymástól függetlenül. Ilyen 
például az elefánt és a rozmár agyara, de 
ilyen a denevérek és a fogas cetek 
echolokációs tájékozódási és 
zsákmányszerző rendszere. A szakemberek 
között általánosan elfogadott nézet, hogy 
ezeknek a konvergens bélyegeknek a zöme 
eltérő gének vagy eltérő mutációk révén 
jön létre. 
Most két kutatócsoport is arról számol be a 
Current Biology szakfolyóirat legújabb 
számában, hogy a delfinek és a denevérek 
echolokációs rendszerének molekuláris 
háttere - legalábbis részben - ugyanaz. 
Mindkét állatcsoportban a presztin nevű 
fehérjét kódoló gén azonos mutációi 
játszanak szerepet a nagyfrekvenciás 
hangok hallásának felerősítésében. A 
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presztin fehérje a fül csigájának 
szőrsejtjeiben található, amelyek a 
hanghullámok mozgási energiáját alakítják 
elektromos jelekké. 
A kutatók több mint 25 emlősnél - köztük 
disznónál, kutyánál, macskánál, egérnél, 
több denevérfajnál és a palackorrú 
delfinnél - vizsgálták meg, hogyan 
változott (mutálódott) a presztin génje az 
evolúció folyamán. Azt tapasztalták, hogy 
ha a gén mutációi alapján elkészítik a 
presztin "molekuláris törzsfáját", akkor a 
denevérek és a delfinek közvetlenül 
egymás mellé kerülnek (azaz e két csoport 
presztin génje hasonlít a legjobban 
egymáshoz). Ez azt jelenti, hogy a 
konvergens evolúció miatt a hallás 
tekintetében a két csoport közelebb került 
egymáshoz, mint a ténylegesen rokon 
állatcsoportokhoz. 
Természetesen az echolokációs 
mechanizmus egészét nézve a delfinek és a 
denevérek között igen nagyok a 
különbségek, mondja Jianzhi Zhang, a 
Michigani Egyetem kutatója, az egyik 
kutatócsoport vezetője. A denevérek 
például csak maximum 3 méteres 
távolságra tudják használni a 
visszhanglokátorukat, a delfinek meg akár 
100 méternyire is. Még lényegesebb, hogy 
a hang a vízben körülbelül ötször olyan 
gyorsan terjed, mint a levegőben, így az 
információ is sokkal hamarabb visszajut a 
delfinekhez, mint a denevérekhez. A 
jelentős különbségek ellenére a kutatások 
eredményei arra utalnak, hogy a denevérek 
és a delfinek echolokációjának 
nagyfrekvenciás érzékenységében és 
szelektivitásában alapvető szerepet játszik 
a presztin fehérje közös molekuláris 
felépítése. 
 
 
 
 
 
 
 

Forrás: www.origo.hu 
 

Retinasejteket hoztak létre bőrből 
származó őssejtekből  
 
 
Amerikai kutatók kétféle őssejtből 
sikeresen hozták létre a retina különböző 
sejttípusait - az új eredmény egy napon 
hozzásegíthet a károsodott retina 
gyógyításához a beteg saját bőréből 
származó sejtek felhasználásával.  
Bár hosszú távon a retina betegségeinek 
gyógyítása lenne a legnagyobb siker, az új 
felfedezés már a közeljövőben lehetővé 
teheti az örökletes szembetegségek 
alaposabb laboratóriumi vizsgálatát, ezek 
gyógyszeres kezelésének szélesebb körű 
tesztelését, valamint az emberi szem 
fejlődésének mélyebb megértését. 
 
David Gamm vezetésével a Wisconsin-
Madison Egyetem (USA) kutatócsoportja 
olyan módszert fejlesztett ki, amelynek 
segítségével sikeresen lehet az emberi 
szem látásért felelős részének, az 
ideghártyának (retina) különböző sejtjeit 
létrehozni, ráadásul az emberi szem 
magzati fejlődéséhez nagyon hasonló 
folyamat során. A módszer érdekessége az, 
hogy a kiindulásnak használt, bőrből 
származó sejttípus nagyban különbözik a 
retinasejtektől, és az egész folyamat 
mesterséges, laboratóriumi körülmények 
között megy végbe. 
 
Az ember magzati fejlődése során az 
őssejtek a megtermékenyítés után igen 
korán elkezdenek egyre specializáltabb 
sejtekké fejlődni. A leendő retina sejtjei a 
fejlődés legelején elkülönülnek az 
idegrendszerré alakuló sejtcsoporttól. A 
kutatók "hagyományos" embrionális 
őssejteket is használtak, továbbá a bőr 
sejtjeiből kialakított úgynevezett iPS-
őssejteket (induced pluripotent stem cells) 
is. Az iPS őssejteket először 2007-ben 
sikerült létrehozni a bőr sejtjeiből úgy, 
hogy azok képesek legyenek - az 
embrionális őssejtekhez hasonlóan - 
bármilyen sejttípussá átalakulni. Minkét 
őssejttípus - az embrionális, és a bőr 



Új SzemFüles  3. szám, 2010. január-február 

 

  >  27  < 
 

sejtjeiből létrehozott is - a sejtek 
fejlődésének igen korai állapotában van, 
tehát megvan bennük a lehetőség 
idegrendszeri - jelen esetben fény 
érzékelésére képes - sejtekké való 
differenciálódásra. A kutatók mindkét fajta 
őssejtből sikeresen alakítottak ki retinális 
sejteket. 
 
Az új eljárás nemcsak az idegrendszer 
fejlődésének tanulmányozásában jelent 
nagy lépést, hanem gyakorlati 
felhasználásra is alkalmas lesz. A kutatók 
célja az, hogy a retina örökletes 
betegségeiben (például retinitis 
pigmentosában) szenvedő betegek bőréből 
sejteket kinyerve, ezeket iPS sejtekké 
visszaalakítva, serkentik az iPS-őssejtek 
retinasejtekké való alakulását. A létrejövő 
nagyszámú, a betegségre jellemző 
génhibával rendelkező retinasejt kiválóan 
alkalmas lesz új gyógyszerek 
kipróbálására. 
 
Az sem lehetetlen, hogy a távolabbi 
jövőben esetleg a beteg bőréből származó 
sejteket a károsodást kijavító sejtekké 
alakíthatják majd, és így a retina betegsége 
kezelhetővé válik. A Washington 
Egyetemen sikerrel zajlanak ehhez hasonló 
kutatások károsodott retinával rendelkező 
egereken. 
 

Forrás: www.origo.hu 

 

Pihenés közben is dolgozik az agy 

Egy amerikai kutatás szerint a rövid 
pihenés, illetve szünetek az alváshoz 
hasonlóan hozzájárulhatnak a frissen 
szerzett tudás szűréséhez és tárolásához. 

Egy tanítási órát követő kávészünet 
segíthet rögzíteni az épp tanult információt 
Lila Davachi, a New York-i egyetem 
professzora szerint, aki kollégáival a 

Neuron című szaklapban tette közre 
kísérleti eredményeit. 

A kutatók az emlékezetért felelős 
agyterületeket, a hippokampuszt és a kérgi 
részeket képezték le funkcionális mágneses 
rezonanciával (fMRI). A kísérleti 
alanyoknak olyan képpárokat mutattak, 
amelyek közül az egyik egy emberi arcot, a 
másik egy tárgyat vagy egy színhelyet 
ábrázolt. A képfigyelést mindig éber 
pihenés követte. 

Az alanyoknak nem árulták el, hogy a 
képekről alkotott emlékeiket fogják 
vizsgálni a későbbiekben, csupán annyit 
mondtak nekik, hogy pihenjenek, és 
gondoljanak bármire, amire akarnak, csak 
maradjanak ébren a pihenési szakaszban. 

Kiderült, hogy pihenéskor a vizsgált 
agyterületek éppoly aktívak voltak, mint 
tanulás közben, különösen, ha a feladat 
emlékezetes volt. Az agy tehát akkor is 
dolgozik, amikor pihenünk, ezért a 
szünetek fontos szerepet játszanak az 
emlékezés szempontjából. Sajnos, ezt a 
jelenlegi felgyorsult világunk nem értékeli 
eléggé - mondta Davachi. 

A kutatók arra is rájöttek korábban, hogy 
az agy a legtöbb információt csak egy 
napra raktározza, majd éjjel megszűri az 
adathalmazt, és az arra érdemeseket 
archiválja a hosszú távú emlékezetbe. 
Embereken és egereken végzett kísérletek 
kimutatták, hogy az emlékek először a 
hippokampuszba, majd az újrajátszást és 
szűrést követően a külső agykéregbe, azaz 
a szürkeállományba kerülnek. 

 

 

Forrás: www.index.hu 

 

 

Összeállította: Gabó 
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Könyvjelző 

 

Balázs Béla: A Csend /1908./ 3. rész 

 

Balázs Béla meséjének nyomán 
folytatott „kalandozásunk” utolsó, 
befejező részéhez érkeztünk. Ezúttal azt 
kísérheti figyelemmel a Kedves Olvasó, 
hogy vajon a két barát együtt folytatja-e 
barangolását, vagy útjaik különválnak 
és arra is fény derül, hogyan végződik 
főhőseink, Péter és Pál közös „utazása”.  

 

Pál hátrafeküdt a székében; boldog volt és 
mámoros. "Látom most már innen az egész 
világot. Mért reszketsz úgy, te furcsa Péter, 
mint a nyárfalevél? Nézz le, itt van elébed 
terülve, mint egy hímzett selyemkendő." 

"Gyerünk innen," - hebegte Péter. 

"Minek csavarognánk? Ha igazán szeretsz, 
itt maradsz velem csendesen a vén 
Muharosnál." 

Péter szívén az abroncs úgy összeszorult, 
hogy megmarkolta a karikagyűrűjét. 

"Mindennél jobban szeretlek téged. Gyere 
innen." 

Pál félig lehunyta a szemét és mámorosan 
mosolygott: "Hallga, te furcsa Péter, elült 
minden zaj. Egy fűszál se rezzen, egy 
nyugtalan gondolat se rezdül az egész 
napfényes világon. Megállt a világ órája." 

"Itt a dél," - mondta csendes erősen a vén 
Muharos. 

Péter hirtelen áthajolt az asztalon és Pál 
ujjára húzta a karikagyűrűt. Az behunyta a 
szemét, a keze lecsúszott a 
kristálykehelyről és mámoros-csendesen 
mosolygott. 

A nagy kristálykorsóban pedig, az asztal 
közepén füstölni kezdett a vörös bor. Bíbor 

párák emelkedtek lassan gomolyogva és 
lebegő, átlátszó fátylak voltak és bennük a 
tündér. Péter felé tárta, borította a bűbájos 
bíborfátylakat: "Péter, add nekem a 
karikagyűrűt." 

Az ujjára néz Péter, hát ott a gyűrű. Csak 
följajdult erre, egyet fordult és rohant le 
hanyatthomlok a hegyről. Vissza se nézett 
többet se Pálra, se a vén Muharosra. Futott, 
futott keresztül az erdőn, végig az 
országúton. Futott, futott tanyák mellett el, 
falvakon keresztül. A kutyák az inába 
eredtek és a gyerekek hujántottak utána. 
"Nézd a bolondot! Boszorkány űzi! 
Vigyázz, hé, mert elveszted a lábad." 

De Péter csak futott, mert azt hitte, fut 
valaki utána suhanó léptekkel, melyek alatt 
a fűszál se hajlik. 

No de elérkezett egy nagy városba. Olyan 
nagy volt ott a szekerek zörgése és a 
kéményes gyárak robogása, hogy majd 
megsiketült és a zsivajgó emberáradat 
majd leverte a lábáról. Nagy 
könnyebbséget érzett ott Péter. 
Álmélkodva nézelődött körül. És 
irigykedett azokra az emberekre, hogy bár 
ő is találna valamit, amiért úgy 
kiabálhasson és hadonászhasson. 
Minduntalan a legzajosabb gyárak között 
kóborolt. 

Rászólt az egyik ajtóból egy bőrkötényes, 
kormosöklű: "Hallja, hé, mit ácsorog maga 
itten, talán bizony munkát keres? Jöjjön 
csak be, jöjjön, éppen gazdátlan az egyik 
üllő." 

Összerezzent Péter a szóra és elindult 
némán a bőrkötényes után, mint a 
parancsra. 

Odabent búgtak a kerekek, csattogtak a 
szíjak, döngött a kalapács az üllőn és 
békétlen, izgatott volt a munkások 
tekintete. Szeretett ott lenni Péter. Hát 
felcsapott és be is állt mindjárt az üllője 
elé. 

Hát mikor egy hét múlva osztották ki a 
bért, azt mondja a felügyelő: "Te Péter, 
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mostantól előbbre fogsz haladni," - a többi 
munkásnak pedig azt mondta: "Lássátok, 
ez a munkás. Első a műhelyben és 
utolsónak teszi le a kalapácsot és csurog 
róla a verejték, úgy dolgozik." 

Mikor az este összeültek néhányan a 
kocsmában, ezt beszélgették: 

"Előbbre haladt az a furcsa Péter." 

"Én bizony nem irigylem." 

"Én sem. Mért is dolgozik az olyan 
lelkeszakadva." 

"Nem telik öröme a munkában, sose 
fütyörészik." 

"Én is azt mondom. Hanem olyan, mintha 
félne letenni a kalapácsot." 

"Olyan." 

"Valami furcsaság lehet a dologban. Aztán 
mindig idejár közénk a kocsmába. Iszik is 
velünk. Két-három korsóval is megiszik. 
Mégse tudott még egyikünkkel se 
megbarátkozni." 

"Titka van." 

Akkor benyitott Péter és köszöntötte őket 
halkan: "Adjon Isten jó estét." 

"Adjon isten," - felelték a munkások. Péter 
közéjük ült, koccintgatott és beszélgetett 
velük, hanem azok csak csodálkoztak rajta; 
Péter pedig őrajtuk. 

Lányok is dolgoztak a gyárban. Este, ha 
vége volt a munkának, már a nagy 
téglásudvarban kezdődött a hangos tréfa, 
cicázás. Volt egy köztük, egy fekete hajú, 
parázs-szemű, az volt a legszebb. Ilonának 
hívták és ha dalolva, tapsolva végigtáncolt 
az udvaron, mind megbolondította a 
legényt. A legszabadabb szája neki volt, 
kikezdett mindegyikkel, de valamennyinek 
fittyet hányt és tudták, hogy csak neki 
nincsen szeretője. 

A gyári lányok irigykedtek rá, hanem azért 
köréje gyülekeztek, mint valami vezér 
köré, mert megbecsülték. Olybá vették, 

mint a legjobb katonájukat a legényekkel 
való csetepatéjukban és jól esett nekik, ha 
megszégyenített egy férfit, mint az 
elégtétel a maguk gyöngeségéért. 

Péter is a tréfáló cicázó csoporttal ment ki 
esténként a gyárból. Szótlanul kullogott 
néhány lépésnyire mögöttük, amíg csak 
szét nem oszoltak. 

Hát egyszer összesúgtak a lányok. "Nézd a, 
megint itt jön a hátunk mögött az a 
nyakigláb, haloványképű." 

"Ugyan mit akar, ha olyan fennen hordja 
az orrát, hogy meg nem szólított még 
egyikünket se?!" 

"Még csak nem is köszön." 

"Dehogy hordja az fennen az orrát. Nem 
látod, hogy lehorgad?" 

"Csak bamba szegény, vagy félkegyelmű." 
Nagyot nevettek erre a lányok. 

Ilona akkor lopva hátranézett. Péter éppen 
egy gázlámpa alatt jött el és a szemük 
összetalálkozott. 

Azt mondta akkor Ilona: "No kezdjek-e 
egy táncot evvel a málészájúval, lányok?" 

A lányok meg biztatták: "Jó lesz! 
Nagyszerű lesz! Rajta Ilona, rajta!" 

"No hát menjetek csak előre és bújjatok 
oda a második sarok mögé. Én majd 
bevárom itten. Mire odaérünk már elő is 
jöhettek nevetni. No hát!" 

Ilona nagyot lélegzett, aztán megállt és 
végig simított a frizuráján. 

Odaérkezett Péter, hát rámosolyog Ilona és 
súgva mondja: "Adjon Isten jó estét." 

"Adjon isten, Ilona," - felelte Péter és kezet 
nyújtott. 

A lány meglepetve hallgatta, hogy olyan 
csendes öröm van a hangjában, mintha már 
régóta barátkoznának. Azután azt mondja: 
"Hát olyan ember maga, hogy elébe kell 
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jönni? Mi? Mért nem jön oda soh'se 
hozzám?" 

Egészen odalépett Péter mellé és a karjába 
akasztotta a karját: "Gyerünk hát, sétáljunk 
tovább. Azt hiszi maga, hogy nem látom, 
hogy utánam jár és mindig rajtam a szeme? 
Mért nem szólított meg?" 

"Mert voltak ott mindig mások is," - felelte 
Péter. 

"Úgy-e? Hát mit bántja az magát, ha más is 
van ott? Egy jó napot csak köszönhetett 
volna?" 

"Nem. Idegenek előtt szégyelltem." 

Ilona meglepetve nézett fel a Péter 
szemébe. 

"Mit? Idegenek előtt?... Furcsa maga 
Péter!... Barna a szeme, ugye?" 

"Barna." 

Szótlanul mentek tovább egy ideig, hanem 
az első sarkot már elhaladták és hallatszott 
a lányok fojtott vihogása. 

Akkor Ilona megállt és összehúzta a fekete 
szemöldökét: "Megálljunk csak!" 

Aztán rágta az ajkát és kisvártatva gyorsan 
mondja: "Forduljunk meg! Ne menjünk itt 
tovább. Gyerünk vissza." 

Avval sebesen húzta visszafelé Pétert. 

Befordultak egy sarkon és elérkeztek egy 
sötét sétakertbe. 

"Üljünk le erre a padra," - súgta Ilona. - "Itt 
nem láthat senki" - és helyet törült a 
kötényével Péternek. 

Mikor már egymás mellett ültek, 
megszólalt Ilona: "Azt mondta az elébb, 
hogy idegenek. Hát mi nem vagyunk 
idegenek egymásnak?" 

Péter a lány derekára tette a karját és 
csodálkozva nézett rá: "Mi ketten?" 

Ilona halkan felkacagott és csóválta a fejét: 
"Hanem, hogy ez milyen furcsa!" - A kezét 

is a homlokára tette: "No de ilyet!" hanem 
azért belehajlott Péter karjába. 

Azután nagyot hallgattak, hanem Ilona 
meg-megcsóválta néha a fejét, mert 
valamin gondolkodott. Végre azt mondja: 

"Magának még nem volt szeretője?" 

"Te vagy az első," - felelte Péter. 

"No, no!" - kacagott Ilona. - "Hát én a 
szeretője vagyok?" 

"Azért szégyelltem mások előtt köszönni 
neked." 

A lány csodálkozva nézte meg Pétert, aztán 
hozzásimult szorosan. 

"Bírsz-e majd velem te furcsa Péter? Bírsz-
e majd velem?" 

Aztán hirtelen eltolta megint magától és 
végig-végig nézte fejcsóválva, de hirtelen 
felkacagott, átölelte a nyakát, a fejét pedig 
lehajtotta Péter vállára: "És mióta vagyok a 
szeretőd? Mondd?" 

"Emlékszel arra a viharra, amelyik 
ledöntötte a gyár kéményét? Olyan 
irtózatos csend járt előtte. A gépház 
ablakából néztem és egyszer csak a 
kavargó fekete felhőkben a csapkodó 
hajadra ismertem. Mikor belehasítottak a 
villámok, az az átvillanó fehér bőröd volt. 
Mikor pedig beütött a villám és átrázta a 
testemet, akkor kifutottam hozzád a 
viharba. Azóta..." 

Ilona behunyta a szemét: "Ilyen forró a te 
hangod?" 

"A minap vettem fehér csonttükröt, meg 
fehér csontfésűt a fekete hajadnak, ha majd 
kibontod este. Mert este ha a szobámban 
vagyok, nagyon szorítja az abroncs a 
szívemet. De akkor azt gondolom, hogy a 
boruló sötétség az, hogy a fekete hajad 
rámborul. Addig gondolom, amíg 
elszédülök. Úgy tudok aztán elaludni." 

Ilona felállt és olyan komolyan, hogy 
szinte szomorúan azt mondja: "Gyere 
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Péter. Had' bontom ki a fehér 
csontfésűddel a hajamat". 

Akkor Péter is felállt és megcsókolták 
egymást, aztán összeölelkezve hazamentek 
együtt. 

Másnap előfogták Ilonát a lányok. "No hát 
mi volt? Mit csináltál vele? Hová 
mentetek?" 

"Hozzá. A szeretője vagyok!" avval hátat 
fordított és faképnél hagyta őket. 

Idő múlott. Együtt ültek egyszer a 
munkások a kocsmában és ezt beszélték: 

"No nem jár többet közénk a furcsa Péter." 

"Van jó dolga!" - mondta az egyik és 
összenevettek. 

"De meg is változtatta azt a szerelem. Nem 
veri már az üllőt olyan istentelenül, hogy 
csurogna a verejték róla." 

"De sőt, mintha munka közben is mindig 
hallgatódzna." 

"No, a kalapácsot se fél most már letenni, 
hanem ugyan siet vele." És megint 
összenevettek a munkások és irigykedtek 
rá. 

Esténként a nagy téglás udvaron Ilona 
várta Pétet. Csendesen várta, nem cicázott, 
aztán kézenfogták egymást és haza 
mentek. De csak némaság volt a 
csendességük, mint a csendesség vihar 
előtt. 

Ha Ilona kibontott haja lobogott körülötte, 
az volt Péternek a kavargó fekete felhő; ha 
kivillant a fehér bőre, az volt a felcikázó 
villám és ha megölelték egymást, az volt 
Péternek, mikor belerohant a viharba. 

Idő múlott és egyre forróbb lett a 
szerelmük. Nem is gondolt már Péter 
gyűrűre az ujján, abroncsra a szívén. 

Éppen egy félesztendő múlva, egy szombat 
este hazavitték a bérüket. Hát két nagy 
kosár vörös patyolat rózsát vásároltak 
útközben és otthon rózsalevéllel hintették 

be a szobapadlót és az egész szobát. 
Rózsalevéllel vetették meg az ágyukat 
magasra; süppedő, hűvös rózsalevélben 
feküdtek; felhőben kóválygott a részegítő 
illat és mint a sötét rubint izzott a kis 
szoba, mikor besütött a hold. 

Láz gyúlt a vérükben és ölelkeztek egész 
éjszaka. 

Mikor pirkadt a hajnal és derülni kezdett a 
rózsaszoba, bágyadtan hevertek egymás 
mellett és kibámultak az ablakon. Akkor 
megszólalt Ilona egészen csendesen: 
"Pirkad a hajnal. Ugye, mintha 
rózsalevéllel volna tele föld is, ég is. Az 
egész világ nagy rózsalevéllel vetett 
ágyunk minekünk". 

Azután hallgatták hogyan nő és derül 
odakint a reggel. 

Ilona azt mondja: "Milyen nagy, 
győzelmes csendesség van, mintha nem 
volna kettőnkön kívül élő a világon. Most 
vagyok boldog. Most! Ne mozduljunk 
Péter. Tedd vissza a karomra a fejedet." 

Hanem Péter nyugtalanul feltámaszkodott: 
"Mért csendesedtél úgy el Ilona? Ne! Ne 
hallgatózz! Gyer, ölelj meg inkább". 

"Nem, Péter! Hadd a fejedet a karomon. 
Látod, most boldog vagyok. Ha 
ölelkezünk, mintha dulakodnánk, hogy 
korlátokat törjünk le, amik köztünk vannak 
és mégse tudnánk egymáshoz elérni. De 
soh'se éreztem magam ilyen egynek veled, 
mint most. Mintha elsüllyedne minden, 
ami közöttünk van és ez a csend 
összemosna bennünket, mint egy nagy 
folyó. És mintha minket titkolna el ez a 
csend élet és halál elől. Te nem úgy 
érzed?" 

Péter feltámaszkodott, de nem felelt. Ilona 
meglepetve és félénken nézte: "Mért nem 
felelsz, Péter? Hova nézel? Péter felelj, 
mért változott el úgy az arcod?" 

Akkor megszólalt Péter: "Nem úgy érzem 
Ilona. Nekem összeszorul tőle az abroncs a 
szívemen." 
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"Édes Péter, mi lelt?" 

"Ha Csend rámborítja a fátylait, akkor én 
köröttem elsüllyed minden, mintha ködbe 
borulna, nemcsak az, ami köztünk van. 
Akkor anyám és a harmonikás és a vén 
Muharos és te és minden elsüllyed, mintha 
soh'se éltetek volna, hanem csak álmodtam 
volna rólatok." 

Ilona félénken hátrébb húzódott Pétertől és 
majdnem sírva mondta: "Péter, Péter, hova 
nézel!" 

"Mikor a tündér felém tárja a fátylát, akkor 
azt érzem, hogy örök havason élek ezer 
évek óta és minden bajom és örömöm csak 
tűnő álom volt. Akkor elmúltok mellőlem, 
akiket szeretlek, mintha rég meghaltam 
volna. Akkor azt érzem, hogy sohase volt 
dolgom emberekkel, hanem csak örök 
csendes tündérekkel, akik ezer évek óta 
szállnak és kelnek körülöttem a 
végtelenségben." 

Ilona arcán lassan csordultak le a könnyek. 
"Péter," - mondotta, - "nem is engem 
szeretsz te akkor mindennél jobban a 
világon." 

Úgy összeszorult erre a szóra Péter szívén 
az abroncs, hogy megmarkolta a gyűrűt az 
ujján: "Ilona, Ilona, mért mondsz ilyet?! 
Hát nem látod? Hiszen nem akarom, hogy 
elvegyen a csend. Azért mondtam: gyere, 
ölelj meg, Ilona!" 

Ilona lassan csóválta a fejét és a becsukott 
pillái alól szivárogtak a könnyek. 

Akkor hullott be hangtalanul pendülve az 
első napsugár az ablakon: millió porszem 
szikrázott benne és ezüsttel áttört fátyol 
volt. 

Péter rettegve ölelte magához az asszonyt: 
"Ilona, Ilona!" 

Hanem annak hátracsuklott a feje, hogy a 
fekete haja leomlott a vörös rózsalevelekre 
és a csukott pillái alól egyre szivárogtak a 
könnyek. 

Péter hirtelen Ilona ujjára húzta a gyűrűt. 

Akkor a napsugárban megjelent a tündér; 
ezüsttel áttört szikrázó fátylát Péter felé 
tárta és puha, édes mosoly vonaglott az 
ajkán: "Péter, add nekem a karikagyűrűt." 

Péter leeresztette az asszonyt a 
rózsalevelekre és az ujjára nézett, hát ott 
volt a gyűrű. 

Feljajdult erre és ruhát is alig kapkodott 
magára futtában, úgy menekült ki a 
szobából, ki a városból és kimenekült 
volna a világból is. 

Elkerülte most már a tanyákat is, még az 
országutakat is és azt mondta: "Mi kereső 
volnék én most már az emberek között. 
Kinek adhatnám most már a gyűrűmet, ha 
elvesztettem az anyámat is, harmonikást is, 
meg Ilonát is? Inkább megyek a vadállatok 
közé. Ha szét nem tépnek, majd csak 
összetöri az abroncs úgyis a szívemet." 

Úgy kódorgott Péter erdőn meg réten, mint 
a vad és el akarta magát emészteni. 

Hanem egy este nagyon csöndes vidékre 
ért és akkor távoli kápolnaharangszó ütötte 
meg a fülét. Arra fordult arccal, mert olyan 
édes tiszta volt az a harangszó, hogy jól 
esett Péternek mint egy ital friss víz. 
Elindult hát a hang irányába. 

Három nap meg három éjszaka ment és 
egyre csengett távolról halkan az édes 
tiszta harangszó. 

Az első nap olyan néma vidékre érkezett, 
hogy ott a fűszál se zizzent és a lépése se 
hallatszott. 

A második nap olyan vidékre érkezett, ahol 
nagy lepkék szálldogáltak, úsztak a 
levegőben és halkan énekeltek, hanem 
százszor szebben, mint a madarak. 

A harmadik nap olyan vidékre érkezett, 
ahol a rétek teli voltak óriási virágokkal és 
mikor Péter elment közöttük, akkor halk 
kórusban énekelt az egész mezőség. 

De Péter nem állott meg, hanem csak ment 
a távoli kápolnaharangszó után és a 
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harmadik nap végével elérkezett egy 
rengeteg erdőbe... 

A völgyekbe éppen belefeküdt a szomorú 
este. Péter felnézett, hát megpillantja a 
havasokat, amint szűz rózsaszínt 
mosolyognak le rá. Csak rajtuk felejtette 
Péter a szemét és nem állta meg, hogy 
vissza ne mosolyogjon rájuk szomorúan. A 
szívére pedig édes, békés búbánat szállt. 

Hát elindult Péter fel a havasba. Éjszaka 
lett, mire elérkezett a közepébe és éppen 
kisütött a hold. Visszanézett Péter, hát látja 
a holdvilágban a völgyet és az egész 
emberlakta rónaságot, melyet elhagyott, 
mint egy ezüst fátyolon keresztül. Sokáig 
nézte, aztán nem állta tovább: leült egy 
fatörzsre és a térdére lógatván a fejét, sírt. 
Sírdogált, amíg elzsibbadt, hát egyszer 
csak azt érzi, hogy selyem-puha, hűvös-
könnyű fátyol borul rá. Erre fölkapja a 
fejét, hát ott áll előtte a Tündér: "Isten 
hozott Péter, elhoztad a karikagyűrűt?" 
avval odaült hozzá a fatörzsre. 

Péter nem felelt, hanem behunyta a szemét 
és a fejét a tündér ölébe hajtotta. Akkor az 
mosolyogva föléje hajlott és a hajával 
lágyan betakarta és az ujjáról lassan 
lehúzta a karikagyűrűt. Péter akkor nagy 
mélyet lélegzett és a szívéről lepattant az 
abroncs. 

A völgyre és az egész ismerős emberlakta 
rónaságra odalent ezüst köd borult lassan. 
Távolodott és elsüllyedt a messzeségben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szerkesztő 

Humor-zsák 

 
 
Csőtörés 
 
Az orvosnál csőtörés van, így hát hív egy 
vízvezeték szerelőt. A szerelő ki is jön, fél 
óra alatt kicseréli a hibás csőszakaszt, majd 
benyújtja a számlát 30000 forintról. Az 
orvos teljesen elképed: 
- Ez hihetetlen! Ennyit én, mint elismert 
orvos sem keresek! 
A szerelő csak mosolyog: 
- Tudom, én sem kerestem ennyit, amíg 
orvos voltam! 

 
Indiánfül 
 
A rezervátumban egy indián fekszik az 
úton, a fülét az útra tapasztva. A turisták 
köré gyűlnek. 
- Chevrolet, floridai rendszámmal, fehér 
színű, horpadt a lökhárító, négy sápadtarcú 
ül benne... 
- Ezt mind hallás alapján állapította meg? - 
kérdezik csodálkozva. 
- Dehogy, nincs két perce, hogy elütött. 
 

 
Rekord 
 
Két rendőr beszélget: 
- Képzeld, be fogok kerülni a Guinness 
Rekordok Könyvébe! 
- Hogy-hogy? 
- Kaptam egy társasjátékot, amire az volt 
írva, hogy 2-től 6 évig, de nekem sikerült 1 
év alatt kiraknom! 
 

 
Az anyós fényképe 
 
Az anyós kérdezi a vejétől: 
- Ha annyira utálsz engem, miért van 
kirakva a fényképem a TV fölé? 
- Csak azért, hogy a gyerekeknek elmenjen 
a kedve a TV nézéstől! 
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Jótékonyság 
 
Egy jótékonysági akció végén, amikor 
kinyitják a perselyeket, az egyikben a 
nagyobb címletek mellett három darab 
egypennyst is találnak. 
- Na, ezeket biztosan egy skót dobta be - 
jegyzi meg valaki. 
Mire mellette: 
- Egy? Három! 
 

 
Motoros és a veréb 
 
Száguldozik egy motoros az országúton, 
amikor nekicsapódik a bukósisakjának egy 
veréb. A veréb elájul, a motoros 
megsajnálja és hazaviszi. 
Otthon beteszi egy kalitkába, ad neki egy 
kis kenyeret, vizet, és elmegy munkába. 
Kis idő múltán a veréb magához tér és 
körbepillant: 
- Atya ég! Rács, kenyér, víz... Csak nem 
halt meg a motoros? 
 

 
Figaró házassága 
 
Egy rendőrautó nagy sebességgel, 
szirénázva megy a városban. Egy őrmester 
vezeti, a hátsó ülésen egy ezredes, ünneplő 
ruhában, virággal az ölében, mellette a 
felesége. Első cél a Mátyás-templom. Az 
ezredes bemegy, majd nemsokára kijön. 
Ezután következik a Bazilika, majd szép 
sorban az összes budapesti templom. 
Ekkor az őrmester megkérdezi a 
parancsnokát: 
- Ezredes úr, mit keresünk. Talán 
segíthetnék. 
- Az a helyzet, hogy a feleségemmel 
kaptunk két jegyet a Figaró házasságára, de 
nem tudjuk, melyik templomban tartják! 
 

 
 
 
 

Védőügyvéd 
 
Vállalkozó üti a falat a börtönben: 
- Az ügyvédemmel akarok beszélni! 
- Semmi gond, de a másik falon kopogjon, 
az ügyvéd úr abban a cellában ül! 
 

 
Tolvajok építkeznek 
 
- Hogy haladsz a házépítéssel? - kérdezi az 
egyik tolvaj a másikat. 
- Téglát már szereztem. Cementet, 
homokot és meszet is. De hogy 
kőműveseket honnan lopok? 
 

 
Vacsora 
 
- Jean, ma este a kastély keleti szárnyában 
tálalja a vacsorát! 
- Miért, uram? 
- Mert azt mondta a fogorvosom, hogy pár 
napig a másik oldalon egyek. 
 

 
Pap és ügyvéd 
 
Meghal a pap és az ügyvéd, mindketten 
felkerülnek a Mennyországba. Míg az 
ügyvédet körülrajongják az angyalok, a 
pappal senki sem törődik. 
- Halljátok, egész életemben Istent 
szolgáltam, talán megérdemelnék én is egy 
kis törődést! - mondja sértődötten. 
- Ugyan, hagyd már! - válaszol az egyik 
angyal - Papok naponta többször is jönnek, 
ügyvédből viszont ez az első! 
 

 
Villamos 
 
Két barát beszélget: 
- Pajtikám! Túl sokat ittál. Hagyd itt a 
kocsit, menj haza villamossal, és majd 
holnap eljössz az autóért. 
- Nem jó! A villamos nem fér be a 
garázsba! 
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Hirdetések 

 
 
Eladnám…Eladnám…Eladnám…Eladnám…    
 
 
Eladásra kínálom jó állapotú, 20 soros 
Braille-kijelzőmet, melynek ára: 300.000 
(azaz háromszázezer) forint. 
Továbbá eladó egy teljes számítógép 
mindennel (monitorral, billentyűzettel) 
felszerelve, 80.000 (azaz nyolcvanezer) 
forintért. 
Érdeklődni Pap Gábornál lehet, az alábbi 
elérhetőségeken: 
SMS-ben: 06-20/345-9101 
E-mail: pg52@freemail.hu 
 
 

 
Internetes társkeresési Internetes társkeresési Internetes társkeresési Internetes társkeresési 

lehetlehetlehetlehetőségségségség    
 
 
Internetes társkereső lista indult 
látássérülteknek.  
A listára a drusza01@freemail.hu címen 
keresztül van lehetőség feliratkozni, egy e-
mail cím megadásával. 
Erre a listára két módon írhatnak az 
érdeklődők: Teljes névvel, vagy 
becenévvel. 
A listán privát „beszélgetésre” is lehetőség 
nyílik, így aki bizonytalan, el tudja dönteni 
kivel ismerkedne szívesen. A beküldött e-
mail szövegéért felelősséget mindenki saját 
maga vállal. Amennyiben valakiről 
bebizonyosodik, hogy ellenkező neműnek 
adta ki magát, mint ami, vagy szándékosan 
gúnyt űz bármelyik listataggal, azonnali 
kizárásra kerül. 
Az ismerkedő levél végén lehetőség van 
saját e-mail cím, esetleg telefonszám 
megadására.  
A lista üzemeltetőjének kérése, hogy a 
tagok valódi adatokat, illetve 

elérhetőségeket adjanak meg az esetleges 
félreértések elkerülése érdekében. 
A társkereséshez minden, a lista iránt 
érdeklődőnek sok sikert és szerencsét 
kíván: Zsolti  
 
 

 
 
 
 
 

Fej-törő – Megfejtés 

 
Az Új SzemFüles előző számában lelkes, 
amatőr írónk, Mary által összeállított 
rejtvény megfejtését az alábbiakban 
osztjuk meg a Kedves Olvasókkal. 
Csak emlékeztetésképpen: A feladvány 
megoldását a meghatározásokra adott, 
helyes válaszok kezdőbetűinek 
összeolvasása adta. A megfejtés egyik, 
nagyon híres költőnk neve, valamint az ő 
versének címe volt. 
A feladvány megoldását 
megkönnyítendő a vers utolsó 
versszakát is közreadtuk, ami reméljük 
sokat segített a fej-törő megfejtésében. 
Az egyes meghatározásokra adandó, 
helyes válaszok a következők voltak:  

 
Válaszok: 
 

1. Petrarca (Az ő múzsája volt Laura) 
2. Elektra (Oresztész és Iphigénia 

testvére, Agamennon lánya) 
3. Tenger (Mik ezek? Holt, Karib, 

Japán, Égei, Fekete, Fehér, Vörös, 
Sárga) 

4. Ő (Egyesszám harmadik személyű, 
személyes névmás) 
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5. Francia (Melyik ország folyói: Loire, Oise, Saone, Isére) 
6. Ikebana (Hogyan nevezik idegen szóval a művészi virágelrendezést?) 
7. Süsü (Híres, egyfejű sárkány, Csukás István meséjének címszereplője) 
8. Ádám (Éva párja a Bibliában) 
9. Nobel (A dinamit feltalálója (Alfred…)) 
10. Delila (Női név: A Bibliában Sámson felesége, de Tom Jones egyik nagy slágerének is 

a címe) 
11. Omnibusz (Régi, lófogatú, társas bérkocsi) 
12. Ragtime (Amerikai néger tánczene, a „dzsessz” előfutára) 
13. Anémia (Vérszegénység orvosi kifejezéssel) 
14. Paprika (A lecsó egyik alapanyaga, jelentős C-vitamin forrás) 
15. Utolsó (A mezőny végén kullogó) 
16. Sevilla (Itt lakik Rossini borbélya) 
17. Zotmund (Alias búvár Kund) 
18. Tok (Ebben tárolják a hegedűt) 
19. Antilop (Párosujjú patás, afrikai kérődző állat) 
20. Tátika (Az oroszlánszáj virág népies elnevezése) 
21. Életképek (Sorozat az M1-en, szereplői: Kulka János, Hegyi Barbara, Schell Judit, 

Csűrös Karola) 
22. Lábán (Lea és Ráhel apja a Bibliában) 
23. Eper (Korai érésű gyümölcs, levele levesbetét) 
24. Nílus (Afrika leghosszabb folyója) 

 
 
 
 
 
 
A meghatározásokhoz tartozó, helyes válaszok kezdőbetűinek összeolvasása után a rejtvény 
megfejtése: Petőfi Sándor: A puszta, télen 
Reméljük, Mary feladványának megoldása sok, értékes perccel gazdagította Kedves 
Olvasóinkat! 
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Petőfi Sándor: A PUSZTA, TÉLEN     

Hej, mostan puszta ám igazán a puszta! 
Mert az az ősz olyan gondatlan rossz 
gazda; 
Amit a kikelet 
És a nyár gyűjtöget, 
Ez nagy könnyelműen mind elfecséreli, 
A sok kincsnek a tél csak hült helyét leli.  

Nincs ott kinn a juhnyáj méla kolompjával, 
Sem a pásztorlegény kesergő sípjával, 
S a dalos madarak 
Mind elnémultanak, 
Nem szól a harsogó haris a fű közül, 
Még csak egy kicsiny kis prücsök sem 
hegedűl.  

Mint befagyott tenger, olyan a sík határ, 
Alant röpül a nap, mint a fáradt madár, 
Vagy hogy rövidlátó 
Már öregkorától 

S le kell hajolnia, hogy valamit lásson... 
Igy sem igen sokat lát a pusztaságon.  

Üres most a halászkunyhó és a csőszház; 
Csendesek a tanyák, a jószág benn szénáz; 
Mikor vályú elé 
Hajtják estefelé, 
Egy-egy bozontos bús tinó el-elbődül, 
Jobb szeretne inni kinn a tó vizébül.  

Leveles dohányát a béres leveszi 
A gerendáról, és a küszöbre teszi, 
Megvágja nagyjábul; 
S a csizmaszárábul 
Pipát húz ki, rátölt, és lomhán szipákol, 
S oda-odanéz: nem üres-e a jászol?  

De még a csárdák is ugyancsak hallgatnak, 
Csaplár és csaplárné nagyokat alhatnak, 
Mert a pince kulcsát 
Akár elhajítsák, 
Senki sem fordítja feléjök a rudat, 
Hóval söpörték be a szelek az utat.  

Most uralkodnak a szelek, a viharok, 
Egyik fönn a légben magasan kavarog, 
Másik alant nyargal 
Szikrázó haraggal, 
Szikrázik alatta a hó, mint a tűzkő, 
A harmadik velök birkózni szemközt jő.  

Alkonyat felé ha fáradtan elülnek, 
A rónára halvány ködök települnek, 
S csak félig mutatják 
A betyár alakját, 
Kit éji szállásra prüsszögve visz a ló... 
Háta mögött farkas, feje fölött holló.  

Mint kiűzött király országa széléről, 
Visszapillant a nap a föld pereméről, 
Visszanéz még egyszer 
Mérges tekintettel, 
S mire elér a szeme a tulsó határra, 
Leesik fejéről véres koronája.                     

 

Pest, 1848. január 

 

 

 


