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Szerkesztői köszöntő 

 

Kedves Olvasóink! 
 
 Bár, az idei nyári hónapok 
leginkább az őszi időjárást idézik, az Új 
SzemFüles 2011. évi, második számának 
elkészítésében segédkező kollegáimmal 
mégis arra törekedtünk, hogy egy kis 
Napsütést „csempésszünk” Olvasóink 
mindennapjaiba. Tesszük mindezt a már 
jól ismert és megszeretett rovatok mellett 
nyarat idéző, kül – és belföldi utazásokról 
szóló élménybeszámolók, érdekes cikkek 
segítségével. 
De nézzük, egészen pontosan mivel is 
igyekszünk kedveskedni Önöknek az 
egyesületi újság 10-11., nyári dupla 
számában:  
  Egyesületi híreinknek helyt adó 
„Házunk tája” rovatunkban ez alkalommal 
rövid összefoglalót olvashatnak a május 
30-án megrendezett foglalkozási 
rehabilitációs előadásról, illetve 
szervezetünk júniusi közgyűléséről. Hírt 
adunk továbbá a SVOE tagsági igazolvány 
bevezetéséről, valamint „tudósítást” 
olvashatnak a Handy Tech Braille 
eszközök magyarországi bemutatójáról. A 
hasznos és közérdekű információk mellett 
természetesen ezúttal is beszámolunk az 
egyesületi klub-életről, melynek keretében 
az érdeklődők mind áprilisban, mind pedig 
májusban élményekben bővelkedő 
kiránduláson vehettek részt. A „Házunk 
táján” történt eseményeket szlovéniai „úti 
napló”, majd a szántódi, nyári táborra 
visszaemlékező beszámoló követi. Előbbit 
Gangl Tamás és Kimlei Gábor, utóbbit 
pedig Pap Gábor „tolmácsolásában” 
olvashatják. „Saját tollamból” rovatunkban 
Soltész Miklós segítségével tehetünk rövid 
látogatást egy repülőgép pilótafülkéjének 
belsejében, majd az élménybeszámolót 
követően ismét komolyabb „vizekre 
evezünk”: „Jogi percek” rovatunkban 
néhány fontosabb jogszabálytervezetről 
adunk tájékoztatást. A könnyed 
szórakozást, kikapcsolódást természetesen 
lapunk dupla számában is biztosítjuk: 
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„Könyvjelző” rovatunkban ez alkalommal 
Helen Keller „Csöndes, sötét világom” 
című, önéletrajzi regényéből közlünk 
részletet, majd a „Humor-zsák”ban Gabó 
veti alá „terheléses próbának” a Kedves 
Olvasók rekeszizmait. Az Új SzemFüles 
nyári számát is Mary furfangos „Fej-törő”-
jével zárjuk, ami reméljük ezúttal sem fog 
különösebb „fejtörést” okozni. 
 Önöket köszöntő, bevezető soraim 
végén kérem, engedjék meg, hogy egy 
örömteli hírről számoljak be: Az ez év 
márciusában a Nemzeti Civil 
Alapprogramhoz (NCA) benyújtott 
pályázati anyagunkat a bíráló bizottság 
támogatásra alkalmasnak ítélte. Ennek 
eredményeként szervezetünk anyagi 
támogatásban részesült, melynek 
köszönhetően az elektronikus megjelenés 
mellett lehetővé válik az Új SzemFüles 
jelenlegi, dupla számának nagyított 
betűméretű sík, - illetve Braille írású, 
nyomdai előállítással történő 
megjelentetése. 
 Munkatársaim nevében ezúttal is 
tartalmas, hasznos időtöltést, jó 
szórakozást kívánok az Új SzemFüles 
olvasásához! 
 

Petner Katalin 
Felelős szerkesztő         

 
 
 

Házunk tája – Egyesületi 

hírek 

 
Összefoglaló a foglalkozási 

rehabilitációs előadáson 
elhangzottakról 

 
2011. május 30-án, hétfőn délután 

14 órai kezdettel került sor Egyesületünk 
Múzeum körúti irodájának klubszobájában 
arra az előadásra, mely a „Látás – és 
hallássérült személyek lehetőségei a 
munka világában” címet viselte. Az 
esemény három meghívott vendég-

előadója közül egyedül Oláh Klaudia, a 
Szempont Alapítvány foglalkoztatási 
tanácsadója jelent meg az előadáson. 
Németh Magdolna, a Nemzeti 
Foglalkoztatási Szolgálat (NFSZ) 
Munkaügyi Központjának kirendeltség 
vezetője, valamint Balog Lajos, az NFSZ 
rehabilitációs főreferense egyéb, hivatalos 
elfoglaltsága miatt maradt távol (A 
szervezők ígéretet kaptak arra 
vonatkozóan, hogy az eseményről 
hivatalos ügyek miatt távolmaradt két 
előadó majd egy későbbi időpontban 
megtartja elmaradt előadását.). 

Az információs délutánt Tóth 
Gergely, a szervezet foglalkozási 
rehabilitációjáért felelős munkatársa 
nyitotta meg. Az esemény résztvevőit, 
valamint a megjelent vendég-előadót 
köszöntő szavait követően röviden 
ismertette az információs délután célját. 
Pár perccel később hivatalos bejelentést 
intézett az esemény résztvevőihez, mely 
szerint munkaviszonyának június 01-el 
történő megszűnését követően a 
foglalkozási rehabilitációhoz kapcsolódó 
munkakört Kőszegi Dóra és Oláh Klaudia 
fogják átvenni. Gergő elköszönő szavai 
után Klaudia kapott lehetőséget a 
bemutatkozásra: Mint elmondta, leendő 
kolleganőjével, Dórával közösen arra 
fognak törekedni, hogy valamennyi, leendő 
munkavállalónak hatékony segítséget 
tudjanak nyújtani a munkavállalásra való 
felkészülésben, valamint a tényleges, 
munkaerőpiaci elhelyezkedésben.  

 

 
 

„Kérdezz…” 
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„felelek…” 

 
Előadás-tartás helyett a foglalkoztatási 
tanácsadó arra kérte az egybegyűlteket: 
bátran osszák meg vele felmerült 
kérdéseiket annak érdekében, hogy azokra 
megfelelő, szakszerű választ, válaszokat 
kaphassanak. Az elhangzott 
problémafelvetések, kérdések közül – a 
teljesség igénye nélkül – néhány, köz-
érdeklődésre számot tartót az alábbiakban 
idézünk: 
 
„Létezik-e olyan szervezet, amely 
speciálisan fogyatékkal élő emberek 
számára szervez képzéseket?” 
„Igen, vannak ilyen oktatási központok, én 
személy szerint is kapcsolatban állok 
közülük néhánnyal, de ezeken a helyeken 
sajnos jelenleg nem indulnak támogatott 
képzések. Pillanatnyilag kizárólag azok a 
képzések érhetőek el támogatott 
képzésként, amelyeket a Munkaügyi 
Központ indít, de ezekből sincs sok. 
Fontos szempont a Munkaügyi 
Kirendeltségek részéről, hogy az általuk 
indított tanfolyamokat minden esetben 
igyekeznek a munkaadók igényeihez 
igazítani. Tehát, ha például egy munkaadó 
jelentkezik a Munkaügyi Központnál azzal 
az igénnyel, hogy szüksége lenne 20 fő 
esztergályosra, akkor a Munkaügyi 
Kirendeltség esztergályos képzést fog 
meghirdetni és megfelelő létszámú 
jelentkező esetén elindítani. A Munkaügyi 
Központok esetében egyébként nagy 
általánosságban az jellemző, hogy évente 
két alkalommal indítanak képzéseket. 
Dórival igyekezni fogunk olyan képzéseket 
felkutatni, amelyek elvégzésébe a SVOE 
tagjai is bekapcsolódhatnak majd a 
későbbiekben.” 

„Mennyire fontos egy munkáltató számára 
az időbeli teljesítmény?” 
„A munkaadók általában támasztanak egy 
fajta követelmény-szintet a 
munkavállalóikkal szemben, és szeretik ha 
ezt a munkavállaló betartja. A 
munkavállalóval szemben támasztott 
elvárások, követelmények általában 
munkaadó-függőek, ami az időbeli 
teljesítményre is igaz, hiszen mindenki 
más határidőt szab egy-egy munka 
befejezésére.” 
 
„Jelenleg egy megváltozott 
munkaképességűeket foglalkoztató cégnél 
dolgozom napi 4 órában. Van-e arra 
esélyem, hogy a támogatott foglalkoztatási 
körből kikerüljek a nyílt munkaerőpiacra 
és akár 6, vagy 8 órában is, de ne látszat, 
hanem sokkal inkább hasznos munkát 
végezhessek?” 
„Több multinacionális cég is foglalkoztat 
megváltozott munkaképességű embereket. 
Ezeken a munkahelyeken nagy 
általánosságban a 4 órás foglalkoztatás a 
jellemző. Mi is igyekszünk elérni, hogy 
akár 6, vagy 8 órában történő alkalmazásra 
is nyitottá váljanak a munkáltatók, de a 
teljes munkaidős foglalkoztatás egyelőre 
kevés helyen jellemző. Úgy gondolom, 
hogy az egyéni adottságok, valamint az 
iskolai végzettség függvényében adódhat 
esély a megfelelő munkahely 
megtalálására. Sok esetben a munkáltatók 
sem biztosak abban, hogy ha megváltozott 
munkaképességűeket szeretnének 
foglalkoztatni, akkor kihez, melyik 
szervezethez fordulhatnak, ezért mi is 
igyekszünk megkeresni, felkutatni azokat a 
cégeket, munkaadókat, ahol elképzelésünk 
szerint nyitottak lehetnek megváltozott 
munkaképességű emberek 
foglalkoztatására.” 
 
„Tudomásom szerint a Panda Hotelben a 
munkavállalók 90%-a megváltozott 
munkaképességű. Önök tudnak-e erről az 
információról, esetleg kapcsolatban állnak-
e ezzel a hotellel?” 
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„Igen, birtokában vagyunk ennek az 
információnak és a hotellel is kapcsolatban 
állunk.”           
 
A kérdések özönét Gergő szakította meg 
egy pillanatra: Arra igyekezett felhívni a 
jelenlévők figyelmét, hogy a munkahely 
keresés alkalmával, lehetőség szerint 
valamennyi ismerősön keresztül 
próbálkozni kell álláskereséssel, hiszen sok 
megüresedő munkahelyre ismeretség révén 
lehet bekerülni. Ezért lehetőleg minél több, 
potenciálisan szóba jöhető álláslehetőséget 
meg kell pályázni egy megfelelő formai és 
tartalmi elemekből összeállított önéletrajz 
segítségével, melynek elkészítésében 
természetesen a jövőben is segítséget 
fognak kapni az azt igénylő SVOE tagok. 
Gergő arra is utalt, hogy a 
munkahelykeresés rengeteg idő és sok-sok 
energia befektetését igénylő, „főállású 
munka”, továbbá arra is rávilágított, hogy 
tapasztalatai szerint több multinacionális 
cég is szívesen foglalkoztatna megváltozott 
munkaképességű embereket, ám erre a 
különféle, cégen belül az e témában sok 
esetben kialakult belső bizonytalanság 
miatt nem vállalkoznak. Sok esetben a 
cégvezetés e témával kapcsolatos 
bizonytalansága nem teszi lehetővé 
megváltozott munkaképességű 
munkavállaló elhelyezkedésének rövid 
időn belüli megvalósulását. Mint elmondta, 
foglalkozási rehabilitációs szakemberként 
több olyan céggel is kapcsolatba került, 
ahol azt tapasztalta, hogy különféle, külső 
cégek - nem kevés pénzért – adtak tanácsot 
az adott multinacionális vállalatnak arra 
vonatkozóan, hogy hogyan, miként lehet 
megváltozott munkaképességű 
munkavállalókat foglalkoztatni.  
Gergő szavait követően Klaudia is arról 
számolt be, hogy tapasztalatai szerint a 
munkáltatók egyre nyitottabbak lennének a 
fogyatékkal élő emberek foglalkoztatása 
iránt, azonban a gyakori információ-hiány 
következtében még kevesen bátorkodnak 
belevágni megváltozott munkaképességű 
munkavállalók alkalmazásába. Azt is 
hozzátette: Személyes találkozások 

alkalmával minden esetben igyekeznek a 
leendő munkáltatók részéről felmerülő 
kérdések minél egyértelműbb, minél 
szakszerűbb megválaszolására annak 
érdekében, hogy a leendő munkaadók 
egyre kevésbé ijedjenek meg attól, hogy 
fogyatékkal élő embert alkalmazzanak.  
Klaudia szavai után ismét a kérdéseké lett 
a főszerep: 
 
„Rokkantnyugdíj mellett lehet-e 
dolgozni?” 
„Jelenleg az I. és II. csoportba tartozó 
rokkantnyugdíjasokra nem vonatkozik 
korlátozás, a III. csoportba tartozók 
esetében azonban kereseti korlátozás van 
érvényben. 4 órás foglalkoztatás esetén 
azonban a kereseti korlát a III. csoportú 
rokkantak esetében sem okoz problémát.” 
 
„Rokkantsági járadék esetében van-e 
kereseti, vagy munkaidő korlát?” 
„Rokkantsági járadék esetén nincs sem 
kereseti, sem pedig munkaidő korlát.” 
 
„Van-e tapasztalat arra vonatkozóan, hogy 
egy kettős fogyatékossággal élő, 
halmozottan sérült ember hogyan állja meg 
a helyét a nyílt munkaerőpiacon?” 
„Úgy tapasztaltam, hogy a kettős 
fogyatékossággal élő munkavállalók 
esetében nem elsődlegesen az volt a 
probléma, hogy halmozottan sérült volt a 
munkavállaló, hanem sokkal inkább az 
okozott gondot, hogy pályakezdőként 
próbált elhelyezkedni és ebből adódóan 
nem tudta teljesíteni az elvárásokat, a vele 
szemben támasztott követelményeket. 
Összességében úgy tapasztaltam, hogy 
magának a kettős fogyatékosság 
meglétének a ténye eddig nem jelentett 
problémát.” 
 
„A budapesti mellett vannak-e vidéki jó 
példák tapasztalatok a fogyatékkal élő 
munkavállalók alkalmazásával 
kapcsolatban?” 
„Elsősorban budapesti tapasztalataink 
vannak, vidéken sajnos jóval nehezebb a 
helyzet, mind a munkaadók, mind pedig a 
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munkavállalók számára. Vidéken jóval 
kisebb, kevesebb az elhelyezkedés esélye 
egy megváltozott munkaképességűnek.” 
 
„Milyen a jelenlegi helyzet? Könnyű, vagy 
nehéz ma munkát találni?” 
„Manapság nem könnyű munkát találni, de 
a küldetés nem lehetetlen. Kitartó 
kereséssel meg lehet találni a megfelelő 
helyet.” 
 
A kérdések sorát pár perc erejéig Dóri 
szakította félbe: Rövid „szünet” keretében 
a Klaudiával való, jövőbeni együttműködés 
mikéntjébe avatta be a hallgatóságot: Mint 
elmondta, az egyéni megbeszélések 
lebonyolítása az ő feladatkörébe fog 
tartozni, emellett pedig folyamatos 
kapcsolatot fog tartani Klaudiával, aki 
szükség esetén egy-egy alkalommal majd 
bekapcsolódik a megbeszélésbe. Tehát 
Klaudia tulajdonképpen tanácsadóként, a 
munkaadók és munkavállalók közti 
kapcsolattartóként lesz jelen az 
együttműködésben. A munkáltatók 
megkeresése, felkutatása Dóri és Klaudia 
mind egyéni, mind pedig közös 
munkájának eredményeként fog 
megvalósulni. 
Dórit követően Gergő egy nagyon fontos 
dologra próbálta emlékeztetni a 
jelenlévőket: Arra igyekezett felhívni a 
figyelmet, hogy ők elsősorban álláskeresők 
és csak másodsorban látás- és 
hallássérüléssel egyidejűleg élő emberek. 
Arról is beszélt, hogy a munkaadók 
munkavállaló-választási szempontjai 
között első helyen szerepel az adott 
álláshelyre jelentkező végzettsége, 
valamint munkatapasztalata.  
E rövid „kitérő” után ismét a kérdések 
sokasága került előtérbe: 
 
„Területi lefedettség tekintetében a 
Szempont Alapítvány az ország mely 
területén tudja segíteni a megváltozott 
munkaképességű álláskeresőket a 
megfelelő munkahely felkutatásában, 
megtalálásában?” 

„Az Alapítvány a közép-magyarországi 
régió területén tud segítséget nyújtani az 
elhelyezkedésben. Lefedettség 
szempontjából ez elsődlegesen Pest 
megyét érinti.” 
 
„Hogyan, miben kaphatnak segítséget azok 
a vidéken élő, egyesületi tagok, akiknek 
sikerül a fővároson kívüli elhelyezkedés?”      
„Ez attól függ, egészen pontosan hol 
sikerül az érintettnek munkába állnia. Mi 
elsődlegesen a közép-magyarországi 
régióban elhelyezkedők számára fogunk 
tudni segítséget nyújtani, de természetesen 
a más régióban munkát találóknak is 
lehetősége lesz hozzánk fordulni. Ez 
utóbbi esetben azonban az adott regionális 
központtal történő kapcsolatfelvételt 
fogjuk tudni javasolni.” 
„Azok számára, akik Budapesten 
helyezkednek el, van-e lehetőség olcsó 
munkásszállás igénybevételére?” 
„Tudomásom szerint lehet találni olcsó 
munkásszállásokat Pesten, azonban pontos 
összeget erre vonatkozóan sajnos nem 
tudok mondani. De, ennek az 
információnak érdemben utána tudunk 
nézni.” 
 
„Milyen lehetőségek vannak a táv-
munkavégzés területén?” 
„Sajnos az otthonról végezhető, táv-
munkára való lehetőség hazánkban még 
gyerekcipőben jár. Több éves 
pályafutásom során mindössze egyetlen 
olyan példa adódott, amikor táv-
munkahelyre való elhelyezés történt. A 
munkavégzésnek ez a lehetősége nagyon 
ritka. Ígéretek hosszú évek óta 
elhangzanak a táv-munka lehetőségekkel 
kapcsolatban, de a megvalósítás, a 
szabályozás nem követi ezeket az 
ígéreteket. A távmunkában történő 
foglalkoztatás a nyílt munkaerőpiacon 
szinte egyáltalán nincs jelen és védett 
szervezetek esetében is nagyon ritkán 
fordul elő.” 
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„Dolgozó rokkantnyugdíjas esetében 
jelenleg hogyan alakul az adózás?” 
„Az adóalap számításának mikéntje az idei 
év elején változott. Az új szabály szerint az 
adóterhet nem viselő járandóság ezentúl 
adómentes bevételnek számít, tehát nem 
kell beleadni az adóalapba. Ez a jogszabály 
2011. január 01-től hatályos. Ennek alapján 
sem a rokkantnyugdíj, sem pedig a 
rokkantsági járadék nem növeli az 
adóalapot.”  
 
„Mekkora a minimálbér jelenlegi 
összege?” 
„Bruttó 78 500 forint.”  
 
„Milyenek az elhelyezkedési esélyei egy 
látássérült gyógymasszőrnek?” 
„Tudomásom szerint jelenleg sajnos a 
látássérült gyógymasszőrök helyzete nem 
könnyű. A közszférában – tehát például 
kórházakban, egészségügyi 
szakrendelőkben – pillanatnyilag létszám 
stop van, ami annyit jelent, hogy az adott 
intézmények státusz híján nem tudnak 
gyógymasszőröket foglalkoztatni, hiába 
lenne rájuk igény. A közszférán kívül a 
vállalkozói „szektor” az, ahol egy 
látássérült gyógymasszőr esetleg el tudna 
helyezkedni, ám ennek is megvannak a 
maga nehézségei, hiszen például egy 
wellness-szállodában, vagy 
szépségszalonban történő munkavállalás 
általában vállalkozói igazolványhoz 
kötött.”    
 
„Melyek azok a szakmát adó képzések, 
amelyek látás – és hallássérültek számára 
megfelelőek lehetnek?” 
„Ilyen képzés lehet például esetleg a 
szociális gondozó-ápoló végzettséget adó 
tanfolyam, vagy egy számítástechnikai, 
esetleg ECDL tanfolyam. Mindazok 
számára pedig, akik még nem 
rendelkeznek érettségi bizonyítvánnyal, 
első nekifutásra jó cél lehet a középfokú 
végzettség megszerzése, hisz sok esetben 
az is piacképessé tehet egy látás-
hallássérültet. Ehhez segítséget nyújthat a 
megfelelő oktatási intézmény kiválasztása 

is, hiszen egyre több középiskola válik 
nyitottá fogyatékkal élő diákok fogadására, 
tanítására. A felsoroltak mellett egy leendő 
munkavállaló piacképessé válhat megfelelő 
szintű idegennyelv-ismeret, valamint a 
biztos alapokon nyugvó, számítástechnikai 
tudás révén is.” 
 

Klaudia az információs délután 
lezárásaként utalt arra, hogy a munkáltató 
elsődleges célja olyan feladatokkal 
megbízni a munkavállalót, amelyekről 
biztosan tudja, hogy azt a dolgozó képes 
lesz ellátni. Különösen igaz ez 
megváltozott munkaképességűek esetében. 
Emellett fontosnak tartotta kiemelni, hogy 
a társadalmi, valamint a munkáltatói 
szemléletformálás vonalán a fogyatékkal 
élő embereknek hatalmas szerepe van 
abban, hogy a foglalkoztatottsági arány 
minél magasabb legyen.  
Klaudia, miután valamennyi érdeklődőnek 
megköszönte a részvételt, búcsú szavaiban 
arra emlékeztette az egybegyűlteket, hogy 
a foglalkozási rehabilitáció során 
személyes konzultációra a jövőben 
elsősorban Kőszegi Dórával lesz majd 
lehetőség, de a „háttérben” ő is 
folyamatosan megtalálható, elérhető lesz.
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Rövid beszámoló a júniusi közgyűlésről 
 

 Egyesületünk 2011. évi első 
közgyűlésére június 10-én, pénteken került 
sor, szervezetünk Múzeum körúti 
irodájának klubszobájában.  

A 13 fős létszámban megjelent 
egyesületi tagságot délután 15 órakor 
Gangl Tamás elnök köszöntötte, majd ezt 
követően Kedves Éda ügyvezető ismertette 
a 2010-es év közhasznúsági jelentését (E 
dokumentum kivonatát az érintettek 
részére az Információs Iroda munkatársai a 
közgyűlésre szóló meghívóval egyidejűleg 
postai úton juttatták el.). Az ügyvezető a 
közhasznúsági jelentés mellett röviden 
beszámolt mindazokról az eseményekről, 
történésekről, melyek a szervezet életét 
érintették a 2010-es év folyamán. A 
hallgatóság elsőként arról értesülhetett, 
hogy a szervezet képviseletét 2010 júliusa 
óta Gangl Tamás elnök és Királyhidi 
Dorottya főtitkár mellett bírósági határozat 
alapján már Kedves Éda ügyvezető is 
ellátja. Amint azt az ügyvezető elmondta, e 
lépés megtétele elsősorban a 
megnövekedett adminisztrációs feladatok 
és az azokhoz kapcsolódó aláírási 
kötelezettségek sűrűsödése miatt vált 
szükségessé. Fontos momentumként esett 
szó a 2010 októberében a Felnőttképzési és 
Akkreditációs Testülettől elnyert 
felnőttképzési intézményi akkreditációs 
tanúsítványról, amely által a jövőben akár 
szakemberek, akár az Egyesület tagjai 
számára lehetővé válik különféle képzések 
megtartása. A jövőben induló képzésekről 
az ügyvezető folyamatos tájékoztatást 
ígért. Ezt követően röviden bemutatásra 
került az Egyesület valamennyi szervezeti 
egysége, illetve azok legfőbb tevékenységi 
köreibe, mindennapi munkájába is rövid 
bepillantást nyerhettek a közgyűlés 
résztvevői. Az ügyvezető kiemelte, hogy a 
2010-es év vitathatatlanul nagy 
eredményének tekinti, hogy a Kőszegi 
Dóra és Molnárné Katona Eszter által 
szervezett közösségi programok – 
klubdélutánok, kirándulások - egyre 
nagyobb népszerűségnek örvendenek és 

ezeket az alkalmakat hónapról hónapra 
egyre többen látogatják. A tavalyi év egyik 
legnagyobb változásaként, egyúttal pedig 
sikertörténeteként került szóba a korábbi, 
Kende utcai irodahelységek tavaszi, 
Múzeum körútra történő átköltöztetése, 
melynek eredményeként az Egyesület 
valamennyi szervezeti egysége egyetlen, 
nagy irodában kapott helyet. E változás 
nem csupán a szervezet munkatársai, de az 
érintettek számára is pozitív irányú 
átalakulást hozott, hiszen a Múzeum körúti 
irodában minden szolgáltatás egy helyen 
vált elérhetővé. A következő percekben 
bemutatásra került a Jelnyelvi 
Tolmácsszolgálat kibővült tevékenységi 
köre: Ennek keretében 2010 őszén a 
szolgáltatások között megjelent az 
Augmentatív és Alternatív Kommunikáció 
(AAK), melyhez kapcsolódóan Szabó Rita 
kommunikációs segítő nyújt speciális 
kommunikációs segítséget elsősorban 
mozgásukban korlátozott, vagy agyi 
sérüléssel élő embereknek, valamint 
mindazoknak, akik ezt igénylik. Mint azt 
az ügyvezető elmondta: Az AAK-program 
a Fogyatékos Személyek 
Esélyegyenlőségéért Közalapítvány 
(FSZK) modell-programja, hiszen az 
FSZK szeretné elérni, hogy a jövőben a 
Jelnyelvi Tolmácsszolgálatok úgynevezett 
kommunikációs központokká alakuljanak 
át. Ezek a kommunikációs központok 
minden kommunikációjában sérült, vagy 
akadályozott ember számára megfelelő 
ellátást tudnak majd biztosítani. Ez az 
FSZK és a SVOE együttműködésében 
megvalósuló modell-program ez év 
novemberében ér véget, lezárásaként pedig 
egy tanulmány kerül elkészítésre az FSZK 
számára a projekt 1 éves tapasztalatainak 
összegzéséről. A Rehabilitációs Részleg 
tevékenységéről szólva az ügyvezető 
elmondta: A 2010-es évben sajnálatos 
módon ez a részleg nagyon nehéz anyagi 
körülmények között volt kénytelen 
helytállni egészen ez év januárjának 
végéig. Mint azt az ügyvezető kiemelte, a 
nehéz időket talán könnyebb napok 
követhetik, hiszen a 2011-es évtől a 
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szervezetet költségvetési támogatásban 
részesítik. Ezt a költségvetési – más néven 
normatív – támogatást valamennyi nagy 
érdekvédelmi szervezet – köztük az 
MVGYOSZ, valamint a SINOSZ is – 
magáénak tudhatja. Mindez nem csupán 
anyagi szempontból, hanem a SVOE 
tevékenységének elismerése miatt is fontos 
mozzanat a szervezet életében. Az állami 
támogatás felhasználásának azonban 
keretei, kritériumai vannak, így ez a 
támogatás nem használható fel bármire. Az 
érkező anyagi forrást a szervezet 
működésére kell fordítani, így 
rezsiköltségre, munkabérekre, valamint 
programok megvalósítására nyújthat 
fedezetet. Az ügyvezető végezetül arra 
hívta fel a figyelmet, hogy a teljes 
közhasznúsági jelentés rövidesen 
közzétételre kerül az Egyesület honlapján, 
így a dokumentum mindenki számára 
elérhetővé fog válni az interneten. A 
beszámoló végén Papakosztandi Mária 
intézett kérdést a vezetőséghez: A 
felnőttképzéssel kapcsolatban szeretett 
volna bővebb információkat kapni. 
Kérdésére az ügyvezető elmondta: Az 
intézményi akkreditáció annak érdekében 
került megvalósításra, hogy a Jelnyelvi 
Törvény által előírt, 2018.-ig 
megvalósításra váró feladatoknak a SVOE 
is eleget tehessen, hiszen a fent említett 
időpontig valamennyi tolmácsszolgálatnál 
munkába kell állniuk azoknak a jelnyelvi 
tolmácsoknak, kommunikációs segítőknek, 
akik ismerik a speciális kommunikációs 
módszereket. Annak azonban, hogy ezeket 
a speciális-szakember képzéseket a 
szervezet el tudja indítani, előfeltétele volt 
az intézményi akkreditáció. Az ügyvezető 
hozzátette: A SVOE elsősorban a 
szakember-képzésben gondolkodik, 
jelnyelvi tolmácsok, valamint 
egészségügyi dolgozók továbbképzését 
tervezi. Mint elmondta: A jövőben a tagság 
körében szeretnék megkezdeni annak 
felmérését, hogy az érintetteknek mely 
képzésekre lenne szüksége, mit tanulnának 
szívesen. Mindez várhatóan ez év végén, 
vagy a 2012. év elején valósulhat meg. 

A felmerült kérdésre adott választ 
követően az elnök megköszönte az 
ügyvezető beszámolóját, majd felkérte a 
Felügyelő Bizottság (FEB) jelentésének 
előterjesztésére a FEB közgyűlésen 
jelenlévő tagját, Papakosztandi Máriát. A 
Papakosztandi Mária által tett, hivatalos 
nyilatkozatot dr. Oszvári Lukács Ádám, a 
szervezet jogásza ismertette: Mint 
elhangzott, a FEB jelenlévő képviselője 
úgy nyilatkozott, hogy a Bizottság a 2010-
es év során nem szerzett tudomást olyan 
bejelentésről, melynek alapján a szervezet 
működését vizsgálatnak kellett volna 
alávetni. Mivel jogsértésre utaló tény, vagy 
bejelentés sem érkezett a Bizottsághoz, 
ezért a FEB a 2010-es év során nem kellett, 
hogy eljárást folytasson. A Bizottság 
továbbá áttekintve a Siketvakok Országos 
Egyesületének 2010. évi közhasznúsági 
jelentését megállapította, hogy a 
dokumentum mind a tényeknek, mind 
pedig a jogszabályoknak megfelel, ezért az 
Egyesület közgyűlésének a közhasznúsági 
jelentés elfogadását javasolja. Ezt követően 
az elnök javasolta, majd szavazásra 
bocsájtotta a közhasznúsági jelentés 
elfogadását. A szervezet 2010. évi 
közhasznúsági jelentését a közgyűlés 
résztvevői kézfeltartásos szavazással, 
egyhangúlag elfogadták. 
Az esemény következő napirendi pontját 
ismét az elnök terjesztette az egybegyűltek 
elé, melynek témája a bevezetésre kerülő 
tagsági igazolvány formai és tartalmi 
jellemzőinek ismertetése, valamint a 
bevezetendő „okmány” elfogadtatása volt 
(a SVOE tagsági igazolvány bevezetésének 
mikéntjéről, annak formai és tartalmi 
elemeiről, valamint igénylésének 
menetéről a közgyűlési beszámolót 
követően olvashatnak részletes 
tájékoztatót.). A közgyűlés hallgatósága 
nagy örömmel fogadta a SVOE tagsági 
igazolvány „életre hívásának”, 
gyakorlatban történő megjelenésének 
tényét, annak tartalmi és formai elemeit 
pedig egyhangú szavazással hagyta jóvá. A 
téma lezárásaként az elnök köszönetet 
mondott Királyhidi Dorottya főtitkárnak a 
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tagsági igazolvány ötletéért, Szabó Ritának 
pedig a bemutatásra került mintapéldányok 
szakszerű kivitelezéséért.  
A közgyűlés utolsó témájaként esett szó a 
„Szemfülesek” kulturális-művészeti 
csoport megalakításáról, melyhez 
kapcsolódóan néhány sorral lejjebb, a 
SVOE tagsági igazolványról készített 
tájékoztató anyagot követően, egy felhívás 
keretében olvashatnak bővebb 
információkat. 
 A másfél órás közgyűlés 
lezárásaként Gangl Tamás megköszönte az 
eseményen megjelent egyesületi tagok 
részvételét, majd kötetlen beszélgetésre 
invitálta az egybegyűlteket, akik a 
vendéglátó asztalon elhelyezett 
aprósütemények és üdítők elfogyasztása 
mellett kaptak lehetőséget az eszmecserére.  

 

 

 

SVOE tagsági igazolvány 

bevezetése 
 
Örömmel tájékoztatjuk tagjainkat, hogy a 
Siketvakok Országos Egyesülete megkezdi 
a tagsági igazolvány bevezetését. A június 
eleji közgyűlésen bemutattuk a tagsági 
igazolvány mintapéldányát, melyet a 
közgyűlés résztvevői egyhangú szavazással 
elfogadtak. A tagsági igazolvány két 
részből áll: egy fényképes kártyából és egy 
szelvényből. A barackvirág és világoskék 
színkombinációjú, fekete betűkkel ellátott, 
laminált kártya a bal felső sarokban 
tartalmazza a tag arcképét, mellette az 
érintett nevét és adatait, az Egyesület 
magyar és angol nyelvű nevét, a jobb alsó 
sarokban pedig a szervezet logóját, 
valamint az érvényesség idejét. Minden 
tagsági igazolvány sorszámmal ellátva 
kerül kiadásra, ami a fénykép alatt kerül 
feltűntetésre. A kártya hátoldalán a 
következő információk kapnak helyet: a 
szervezet székhelyének és telephelyének 
címe, valamint az Egyesület honlapjának 
címe, a szervezet egyes részlegeinek msn, 
e-mail és telefonos elérhetősége. A kártya 

egyedisége, különlegessége abban rejlik, 
hogy a tag neve, valamint az igazolvány 
sorszáma Braille írással is feltűntetésre 
kerül. Ez a fényképes kártya öt éves 
érvényességi idővel rendelkezik. A tagsági 
igazolvány másik része az éves tagdíj 
befizetését igazoló szelvény, amely jobb 
oldalon az Egyesület logójával, bal oldalon 
a tag nevével, valamint az érvényesség 
évével van ellátva. Ez utóbbi Braille írással 
is olvasható lesz a szelvényen. A kártyához 
tartozó szelvény egy évig érvényes, és arra 
az évre vonatkozik, amelyik évre a tag az 
egyesületi tagdíjat befizette. A szelvény 
hátoldalát az Egyesület elnöke aláírásával 
és a szervezet pecsétjével hitelesíti. A 
fényképes igazolvány és az azt kísérő 
szelvény egy szétnyitható, átlátszó tokba 
helyezhető. 
 
 

 
 
 
Tagsági igazolvány (a kép bal oldalán) és 
kísérőszelvényének (a kép jobb oldalán) 

mintapéldánya 
 
A tagsági igazolvány kiadásának menete 

 
A tagsági díj befizetését követően, illetve 
azt követően, hogy a befizető személyre 
vonatkozóan a bank információt 
szolgáltatott, vagy a tag a befizetést 
igazoló utalványt bemutatta, 
munkatársaink záros határidőn belül 
elkészítik a fényképes igazolványt és a 
kísérőszelvényt.  
A fényképes kártya elkészítéséhez szükség 
van a tagról készített fényképre. Kérjük, 
hogy:  
- ha rendelkezik digitális fényképpel, 
küldje el azt e-mailben az Információs és 
Koordinációs Iroda munkatársainak. 
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- Amennyiben csak hagyományos 
fényképpel rendelkezik, kérjük azt postai 
úton, vagy személyesen juttassa el 
munkatársainknak. A képet természetesen 
az elkészített tagsági igazolvánnyal együtt 
postafordultával visszajuttatjuk.  
- Előzetes egyeztetést, bejelentkezést 
követően, munkatársaink személyesen is 
készítenek fényképet az Egyesület 
irodájában. 
A fényképpel kapcsolatban fontos 
követelmény, hogy csak a tagot ábrázoló 
arckép lehet, olyan, amelyen az érintett 
szemből látható. 
A fénykép megléte után a fényképes 
kártyát és a szelvényt munkatársaink 
elkészítik, az Egyesület elnöke aláírásával 
hitelesíti, majd az elkészült igazolvány 
tokkal együtt kipostázásra kerül. Az 
elkészült „okmány” igény esetén 
személyesen is átvehető lesz az irodában. 
A későbbiekben, öt éven keresztül, csak a 
tagsági díj befizetését igazoló szelvény 
kerül majd kiállításra és cserére. 
Azon tagjaink részére, akik a 2011-es évre 
már befizették a tagsági díjat, 
munkatársaink még az idei évben 
elkészítik a fényképes igazolványt és a 
2011-es évre érvényes szelvényt, 
amennyiben az érintettek a fényképet a 
fenti módok valamelyikén rendelkezésre 
bocsájtják. 
A 2012-es évre érvényes szelvény 
kiadásához javasoljuk, hogy még 2011 
őszén fizessék be a tagsági díjat, hogy még 
2012 januárja előtt kiadható legyen a 
tagsági igazolványt kísérő szelvény. Az 
igazolványt természetesen az év során 
folyamatosan kiállítjuk a befizetésnek 
megfelelően. 
 
A tagsági díj és befizetésének módja 
 
A tagsági díj továbbra is 1000 Ft, azaz 
egyezer forint évente. A tagsági díjat 
befizetheti csekken, banki átutalással vagy 
személyesen az Egyesület irodájában. 
Befizetési csekket szükség esetén 
munkatársainktól igényelhet. 

Fontos! Banki átutalás vagy csekken 
történő befizetés esetén kérjük a befizető 
tag nevét feltűntetni, valamint azt, hogy 
„tagsági díj”, illetve azt az évszámot, 
amelyik évre a befizetése vonatkozik, 
például: „tagsági díj 2012.” 
 
A tagsági igazolvánnyal járó 
szolgáltatások, kedvezmények köre 
 
A bevezetésre kerülő igazolvány 
legfontosabb szerepe a tagsági jogviszony 
fennállásának igazolása. Emellett 
Egyesületünk egyes szolgáltatásai csak 
érvényes tagsági igazolvány birtokában, 
annak felmutatásával lesznek igénybe 
vehetők a jövőben. E körbe tartozik a 
személyi kísérés, klubokon, nyári táborban, 
egyéb programokon való részvétel. 
Szervezetünk ezzel egyidejűleg megkezdi 
azon intézmények, szolgáltatók 
felkutatását megkeresését, amelyek a 
SVOE tagsági igazolvánnyal rendelkezők 
részére valamilyen kedvezményeket 
nyújtanának. Eddig felmerült intézmények, 
szolgáltatók: Halláscentrumok 
(hallókészülék forgalmazók), 
látáscentrumok (szemüvegeket és egyéb 
optikai segédeszközöket forgalmazók), és 
más, a siketvak emberek számára fontos 
eszközöket forgalmazó, vagy 
szolgáltatásokat nyújtó cégek. Szabadidő-
szervezés szempontjából idáig a Fővárosi 
Állat- és Növénykert neve merült fel. 
A fentiekben felsorolt lehetőségek mellett 
természetesen tagjaink ötleteit, javaslatait 
is várjuk arra vonatkozóan, hogy mely 
intézményeknél, esetleg cégeknél 
„kopogtassunk” kedvezmények ügyében az 
ország egész területén. 
A tagsági igazolvánnyal járó 
jogosultságokról és kedvezményekről 
természetesen folyamatos tájékoztatást 
fogunk nyújtani a jövőben. 
 
Fontos megemlíteni, hogy a SVOE tagsági 
igazolvány egyelőre nem teszi jogosulttá 
tulajdonosát a tömegközlekedésre 
vonatkozó kedvezmények igénybevételére. 
A tömegközlekedési kedvezményeket 
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továbbra is a Magyar Vakok és 
Gyengénlátók Országos Szövetsége 
(MVGYOSZ), valamint a Siketek és 
Nagyothallók Országos Szövetsége 
(SINOSZ) által kiadott igazolvány, vagy a 
Magyar Államkincstár (MÁK) által 
kibocsátott hatósági igazolvány birtokában 
veheti igénybe a látás-hallássérült személy. 

 
 
 

Felhívás 
„Szemfülesek” figyelmébe! 

 
Egyesületünk történetében már jónéhány 
alkalom adódott arra, hogy különböző 
kulturális rendezvényeken 
bemutatkozzunk. A tehetséges tagjaink 
által készített kézműves alkotások már 
több kiállításon is nagy sikert arattak. E 
kiállítások sorában talán a leg említésre 
méltóbb az évente megrendezésre kerülő 
„VAGYOK” (Vakok és Gyengénlátók 
Országos Kulturális Fesztiválja) fesztivál. 
Az első „VAGYOK” rendezvényen görög 
tánccal is bemutatkoztunk, ekkor neveztük 
el formációnkat Szenfüles csoportnak. 
Majd jelnyelven adtuk elő a Pa-Dö-Dö 
„Kell egy jóbarát’ című dalát több 
rendezvényen is, illetve 2009 nyarán nagy 
sikerrel mutattuk be jelnyelven Balázs 
Béla: A Csend című mesejátékát a Ráday 
Képesházban.  
Mostanra láttuk elérkezettnek az időt 
kulturális tevékenységünk folytatásához, 
fejlesztéséhez, melybe lehetőség szerint 
szeretnénk minél több tagunkat bevonni. 
Olyan produkciókat szeretnénk 
megálmodni, majd kivitelezni, amelyeket 
alkalomadtán különböző rendezvényeken, 
felkérésre be tudnánk mutatni. Emellett 
tervezzük a Siketvakok Nemzetközi Napja 
(június 27.) alkalmából rendezvénysorozat 
szervezését a 2012. évben, ahol a közösen 
összeállított műsorszámokat elő tudjuk 
majd adni. A produkciókban mind 
jelnyelv-használó, mind pedig nagyothalló 
tagjaink, látássérült állapottól függetlenül 
részt vehetnek. 

A Siketvakok Országos Egyesülete tehát 
várja mindazok jelentkezését, akik 
szívesen részt vennének, illetve 
közreműködnének bármilyen formában a 
„Szemfülesek” munkájában. Azok 
jelentkezését is várjuk, akik 
versmondással, énekléssel vagy zenéléssel 
járulnának hozzá a „Szemfüles” csoport 
repertoárjának minél színesebbé tételéhez. 
 
Jelentkezni lehet e-mailben a 
gangltamas@gmail.com e-mail címen, 
vagy a 06-70/930-7549-es telefonszámon, 
illetve az Egyesület irodájában, a 1053 
Budapest, Múzeum körút 3. szám alatt 
Kimlei Gábornál.  
Jelentkezési határidő nincs, a bátor 
jelentkezőket bármikor örömmel fogadjuk! 
Elképzeléseinket, ötleteinket a 
szeptemberre tervezett első „Szemfülesek” 
találkozón beszélhetnénk, oszthatnánk meg 
egymással. A „Szemfülesek” 
találkozójának pontos időpontjáról 
szeptember elején egyeztetnénk 
mindazokkal, akik addig jelentkeznek 
csapatunkba. 
 
Szemfülesek! Színpadra fel! 
 

Gangl Tamás 
Elnök         

 
 

Tavasz a kirándulások jegyében 
 
A „nyári szünetet” megelőzően 
Egyesületünk klubdélutánjainak 
háziasszonyai, Kőszegi Dóra és Molnárné 
Katona Eszter a kirándulni vágyó, 
vállalkozó kedvű tagoknak igyekezett 
kedveskedni mind áprilisban, mind pedig 
májusban. 
 
Április 20-án, szerdán az állatok iránt 
érdeklődők kis csapata délután 14:00-kor 
találkozott a Fővárosi Állat – és 
Növénykert főbejáratánál, majd a 
belépőjegyek megvásárlása után közös 
sétára indult az állatok „birodalmába”: A 
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kirándulás résztvevői elsőként különféle 
vízi élőlények, köztük kagylók, tengeri 
sülök, valamint halak „csontvázait”, 
koponyáit vehették kézbe.  

 

 
 

„Csontvázzal” ismerkedve… 

 
A „vízi világot” maga mögött hagyva a 
csapat az állatsimogató felé vette az irányt: 
Itt a bátrabbak – némi zoo-csemegével a 
markukban – egészen közel merészkedtek 
a kecskékhez, hogy finom falatokat 
juttathassanak nekik. Az etetés mellett 
természetesen a simogatást is jól tűrték 
ezek a mindenevő háziállatok. 
 

 
 

Etetés és simogatás 
 

Az állatsimogatóval nem ért véget a 
„birodalom” lakóival való közeli 
ismerkedés, a következő „állomás” ugyanis 
a tevék „kenele” volt, ahol a „sivatag 
hajói” türelmesen viselték az avatott kezek 
érintését. 
 

 
 

A „sivatag hajói” 
 

Az állatkerti barangolás ezt követően egy 
különleges programmal folytatódott: A 
Kisszikla alatti barlangteremben került 
berendezésre a „Láthatatlan Erdő”, amely a 
Vakok és Gyengénlátók Közép-
Magyarországi Regionális Egyesületének 
(VGYKE) programjaként volt látogatható 
a Fővárosi Állat – és Növénykert „Föld 
Fesztiváljának” keretében. Ebben a nem 
mindennapi erdőben az érdeklődők 
különféle erdei, valamint erdőhöz 
kapcsolódó terméseket, tárgyakat, 
műanyag- és plüssállatokat tapinthattak 
meg látássérült „idegenvezetőket” követve. 
A teremben akadt gyümölcsválogató, 
illatfelismerő sarok is, legvégül pedig 
maga az erdő várta a kíváncsi látogatókat. 
A „Láthatatlan Erdő” különlegessége 
abban rejlett, hogy lehetőséget kínált egy 
néhány perces szerepcserére, ugyanis a 
teljesen elsötétített helységekben a SVOE 
kiránduló csapatának látó segítői, az 
Egyesület munkatársai szinte egyik 
pillanatról a másikra tájékozódásban 
segítségre szoruló emberekké váltak. A 
segítő kezet ezúttal a csoport siketvak 
tagjai nyújtották, akik szinte 
akadálytalanul, „otthonosan” mozogtak a 
„Láthatatlan Erdő” minden egyes 
szegletében. Így, még ha csak rövid időre 
is, de a SVOE bátor munkatársai 
megtapasztalhatták: mi minden várhat az 
emberre a teljes sötétségben. 
 
Az Állatkertben töltött délután 
lezárásaként a résztvevők üvegfalon 
keresztül igyekeztek szemügyre venni a 
jegesmedvéket és fókákat. 
 
A SVOE kalandvágyó, kiránduló 
csapatának tagjai rengeteg élménnyel 
gazdagodva 16:30 magasságában intettek 
búcsút a Fővárosi Állat – és Növénykert 
lakóinak. 
 
 
Május első szombatján Dóra és Eszter 
egész napos, családias tatai kirándulásra 
invitálta az érdeklődőket, ugyanis ez 
alkalommal családtagoknak, barátoknak is 
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lehetőségük nyílt a csoporthoz való 
csatlakozásra. A kalandvágyó résztvevők 
8:45-kor találkoztak Budapesten, a Déli 
pályaudvaron, majd 9:21-kor vonatra 
szálltak és útnak indultak Tatára. A 
városba érkezést egy rövidke buszozás 
követte egészen a belvárosig, majd a 
program a tatai vár megtekintésével vette 
kezdetét.  
 
A Vár Múzeumban külön engedéllyel 
lehetőség nyílt egy-egy kiállítási tárgy 
megtapintására is. A múlt idéző vár-
látogatást rövid pihenés, majd egy közös 
séta követte az Öreg Tó partján. 
 

 
 

Az Öreg tónál 
 
Az ebédre elfogyasztott, saját készítésű 
szendvicsek után desszert gyanánt hűsítő 
fagyizásra került sor.  
A délutáni programokat az Európában 
egyedülálló Görög-Római 
Szobormásolatok Múzeumának 
megtekintése nyitotta: Az egykori tatai 
Zsinagóga épületében berendezett múzeum 
gyűjteménye közel 100 világhírű antik 
szobor gipszmásolatát mutatja be. A 
földszinten az archaikus és klasszikus 
görög művészet, a galérián pedig a 
hellenizmus időszakában született 
alkotások, valamint a római szobrászat 
remekei kaptak helyet. Természetesen itt is 
lehetőség kínálkozott a kiállított szobrok 
kézzel történő felfedezésére. 
A múzeumlátogatást sétahajózás követte az 
Öreg tavon, majd a tatai kirándulást 
csoportos fagyizás, lángosozás, beszélgetés 
zárta egy, az Öreg Tó partjához közeli 
büfében. 
A kirándulás résztvevői fáradtan, mégis 
jókedvűen érkeztek vissza Budapestre a 
koraesti órákban.  

Ott jártunk… 

 

Handy Tech Braille eszközök 

magyarországi bemutatója 

 
2011. július 12-én, kedden Egyesületünk 
munkatársainak lehetősége nyílt részt 
venni a Vakok és Gyengénlátók Közép-
Magyarországi Regionális Egyesülete 
(VGYKE), valamint az Alko-Soft 
Szolgáltató Bt. által megrendezett Handy 
Tech Braille eszközök első magyarországi 
bemutatóján. A nagy érdeklődésre számot 
tartó rendezvényre Budapesten, a VGYKE 
Hermina út 57. szám alatti tárgyalójában 
került sor. A közel 40 szakembert és 
érdeklődőt elsőként a házigazda szervezet 
alelnöke, Németh Orsolya köszöntötte, 
majd néhány perc erejéig az Alko-Soft Bt. 
ügyvezető igazgatója, Dvariecki Bálint 
ragadta magához a szót, és a cég 
vezetőjeként röviden ismertette a Handy 
Tech Elektronik GmbH küldetését. Mint 
elmondta, a Handy Tech által fejlesztett és 
gyártott, az Alko-Soft Bt. által honosított 
és forgalmazott Braille eszközök 
elsődleges célja, hogy a látássérült 
emberek életminőségének javítását 
szolgálják, azt segítsék. Néhány perccel 
később az eszközök – melyek között 
Braille kijelzők és jegyzetelőgépek 
egyaránt megtalálhatóak – bemutatása 
következett, melyet Dudás Imre, a cég 
szakmai igazgatója prezentált. Az előadás 
résztvevői bepillantást nyerhettek az 
Active Braille, a Braille Star 40, a Braille 
Star 80, a Braille Wave, a Braillino, az 
Easy Braille, a Modular Evolution, 
valamint a siketvakok kommunikációját 
nagymértékben megkönnyítő Tabli 
működési elvébe. 
Mint azt Dudás Imre elmondta, 
valamennyi, általuk forgalmazott kijelző 
használható a legnépszerűbb 
képernyőolvasó szoftverekkel. A teljesen 
magyar nyelvű készülékek saját 
memóriával rendelkeznek, beépített 
szövegszerkesztőt, számológépet és naptár 
funkciót is tartalmaznak. Az eszközök több 
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Braille kódtábla használatát is lehetővé 
teszik, a hozzájuk tartozó szoftver pedig 
több nyelv Braille rövidírását is ismeri. Az 
eszközök ergonómikus kialakítása továbbá 
lehetővé teszi hosszabb szövegek 
kényelmes olvasását, a forradalmian új 
ATC funkció pedig adott esetben például 
látó tanárok számára szolgáltat információt 
a látássérült tanuló munkavégzésének 
tempójáról. 
Az eszköz-prezentációt követően ismét 
Dvariecki Bálint kapott szót: Röviden 
ismertette a Handy Tech Braille 
eszközökre vonatkozó garanciális, 
valamint szervizeltetési tudnivalókat. A 
rendezvény szervezői az esemény záró 
akkordjaként lehetőséget biztosítottak a 
látássérültekkel foglalkozó szervezetek 
megjelent képviselőinek a Braille Star 40 
kipróbálására, ezzel egyidejűleg pedig 
kérdések felvetésére is alkalom adódott. 
 
A rendezvény-beszámoló végén az 
alábbiakban rövid ismertetőt olvashatnak a 
siketvakok kommunikációját megkönnyítő 
Tabli-ról, valamint az esemény 
„sztárjáról”, a Braille Star 40-es 
készülékről: 
 
Tabli 
 
A Tabli saját kijelzővel rendelkezik az 
információk megjelenítésére, valamint 
billentyűzettel a szövegbevitelhez. Az 
eszköz egyszerűen csatlakoztatható a 
Braille eszközhöz és ezáltal a Tabli máris 
használhatóvá válik. Az eszköz működési 
elve a következő: A siketvak felhasználó 
beírja a szöveget, amely hagyományos 
betűkkel megjelenik a kijelzőn. A kijelzőn 
megjelenő információra  a látó személy a 
billentyűzet használatával közvetlenül 
válaszolhat. Ezt a bevitt szöveget a 
készülék automatikusan Braille-
karakterekké konvertálja és megjeleníti a 
Braille eszköz kijelzőjén. A Tabli 
párhuzamosan jeleníti meg az 
információkat a Braille eszközön 
pontírásban és a készülék saját kijelzőjén 
hagyományos betűkkel. A Braille-

karakterek bevitele a Braille eszköz 
segítségével és a szöveg beírása a 
hagyományos billentyűzeten szintén 
lehetséges egy időben. Ez lehetővé teszi a 
zavaró késleltetések nélküli párbeszédet. A 
Tabli energia ellátását a Braille eszköz 
biztosítja, így ezen készülék konnektorhoz 
történő csatlakoztatás nélküli használata is 
lehetséges. Végezetül fontos megemlíteni, 
hogy a Tabli használatához szükséges egy 
Braillino, vagy Braille Star 40, vagy 
Braille Wave eszköz is.  

 

 
Tabli 

 
Braille Star 40 
 
A Braille Star 40 egy ergonomiai 
szempontból optimalizált kialakítású, 40 
piezoelektronikus cellás Braille-kijelző. A 
Braille Star 40-et laptoppal való 
használatra tervezték. Ezt az eszközt a 
beépített jegyzetelő funkciók a Braille-
kijelzők királyává avatják. A készülékhez 
billentyűzetet csatlakoztatva a Braille Star 
40 önmagában jegyzetelő gépként 
használható. Az eszköz rendkívül 
kompakt, a készülék soros és USB 
interfésszel is ellátott. A készülék kérhető 
vezeték nélküli Bluetooth csatlakozást 
biztosító technológiával is. Annak 
érdekében, hogy a kurzort közvetlenül a 
kijelzőn lévő ujj pozíciójához lehessen 
helyezni, a Braille Star 40 minden cellája 
fel van szerelve egy kurzorirányító 
gombbal. A laptop elhelyezésére szolgáló 
tálcát a készülékből lehet kihúzni, területe 
a hordozható számítógép formájához 
igazítható. A Braille Star 40-et soros és 
USB porttal is felszerelték, így a 
készüléket több módon lehet 
csatlakoztatni. Az eszköz opcionálisan 
elérhető vezetéket nem igénylő beépített  
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Bluetooth kapcsolattal is. A Braille Star 40 
különböző ernyőolvasó programokkal 
használható, több féle operációs 
rendszeren:  Windows 
9x/2000/NT/ME/XP/XPP/Vista/Win7, 
Linux és DOS. A Braille Star 40-et igazi 
"sztárrá" teszi, hogy önmagában 
jegyzetelőként is funkcionálhat. A 
készülék lehetővé teszi, hogy egy 
szabványos számítógépes billentyűzet 
csatlakoztatásával jegyzetelőként 
használja. A berendezés súlya alacsony, 
kialakítása kompakt, könnyen szállítható. 
A 20 órás akkumulátorról történő működés 
lehetővé teszi, hogy a készüléket bárhol 
használni lehessen. A háromértékű gomb 
egy új megoldás arra, hogy több funkció 
váljon elérhetővé egyetlen gomb 
segítségével. Az ergonomikus kialakítású  
háromértékű gombok a kijelző jobb és bal 
oldalán találhatóak. Egyetlen 
billentyűzettel lehetővé válik jegyzetek 
készítése és a számítógép irányítása. A 
billentyűzet közvetlenül a Braille Star-hoz 
csatlakozik és használat közben 
átkapcsolható a jegyzetelő mód és a 
számítógép vezérlése között. A laptop 
elhelyezésére szolgáló terület könnyen a 
hordozható számítógép formájához 
igazítható a kihúzható, csúsztatható tálca 
megfelelő beállításával. Az USB és a soros 
port között a Braille Staron elhelyezett 
kapcsolóval lehet váltani. 
Valamennyi Handy-Tech Braille eszközről 
– köztük a Tabliról is - további részletek 
olvashatóak a http://www.handy-tech.hu 
weboldalon, ahol az érdeklődők az 
eszközök árairól is tájékozódhatnak. 
 
A július 12-i eseményen készült videó - és 
hangfelvétel elérhető az alábbi linken:  
http://www.handy-tech.hu/hirek 
 

 
 

Összeállította: Szerkesztő 
 
 
 

Siketvakok a világban – 

Siketvakok világa 

 
Az alábbiakban beszámolót olvashatnak 
szervezetünk vezetőinek, valamint 2 
munkatársának a Szlovéniai Siketvakok 
Egyesületénél június 21. és 23. között tett 
hivatalos látogatásáról. A külföldi 
tartózkodás élményeit Gangl Tamás és 
Kimlei Gábor osztja meg a Kedves 
Olvasókkal:  

 
Kiállítás a Szlovéniai Siketvakok 

Egyesületének ötödik évfordulója 
alkalmából 

 
A Szlovéniai Siketvakok Egyesülete 
(Drustvo Gluhoslepih Slovenije, DLAN) 
ötödik évfordulója és a Helen Keller hét 
alkalmából június 22-én nyitották meg a 
szlovén siketvakok alkotásaiból bemutatott 
„A hang csendje és a világosság sötétsége” 
című kiállítást a ljubljanai Družina 
(Család) újságház galériájában. 
A megnyitón részt vett Szlovénia 
köztársasági elnöke, Dr. Danilo Türk és 
felesége, Barbara Miklič Türk, akik együtt 
nyitották meg a kiállítást Metka Knezzel, a 
Szlovéniai Siketvakok Egyesületének 
elnökével, valamint Tone Rodeval, a 
galéria vezetőjével.  
 
A szlovén egyesület meghívására Sanja 
Tarczay, a Horvát Siketvakok 
Egyesületének elnöke, egyben az Európai 
Siketvak Unió alelnöke és Gangl Tamás, 
Egyesületünk elnöke is részt vettek a 
megnyitón kísérőikkel. Az eseményen 
Egyesületünk részéről megjelent még 
Kedves Éda ügyvezető, Kimlei Gábor 
kommunikációs munkatárs, valamint 
Boncz Ádám pszichológus is. 
 
A hegedű-, fuvola- és énekszóval tarkított 
ünnepélyes megnyitón a galéria vezetője 
köszöntötte a megjelenteket, ezt követően 
pedig kiemelte a kiállítás jelentőségét, 
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annak fontosságát a siketvak emberek 
szempontjából.  
 
Metka Knez, a Szlovéniai Siketvakok 
Egyesületének elnöke köszönetét fejezte ki 
mindazoknak, akik támogatták, segítették 
egyesületüket, és most méltóképpen 
ünnepelhetik az öt éves évfordulót ezzel a 
kiállítással. Külön kiemelte annak 
jelentőségét, hogy az öt éves évfordulóra 
megjelent az első szlovén nyelvű 
szakkönyv „Siketvaksággal élő személyek 
és kommunikációs módszerek” címmel, 
amely áttekintést ad arról, hogy kik a 
siketvak emberek, milyen a helyzetük 
Szlovéniában, és milyen kommunikációs 
módszerek léteznek a velük való 
kapcsolatteremtésben. 

 

 
 

Metka Knez, a Szlovéniai Siketvakok 
Egyesületének elnöke 

 
A könyv egy tiszteletpéldányát a szerző, 
Simona Gerenčer Pegan nyújtotta át a 
szlovén köztársasági elnöknek. (A 
könyvből Egyesületünk is kapott egy 
tiszteletpéldányt.) 
Sanja Tarczay, a Horvát Siketvakok 
Egyesületének elnöke örömét fejezte ki, 
hogy a szlovéniai egyesület az eltelt öt 
évben sokat fejlődött, és mint mondta, 
„elkezdett álmodni európai álmokat”. 
Gangl Tamás, Egyesületünk elnöke szintén 
gratulált a szlovéniai egyesületnek az elért 
eredményeihez és a szlovén siketvakoknak 
a kiállításhoz, amely igazolja tehetségüket, 
és képet ad életükről. Azt is megemlítette, 
hogy éppen ebben az időben vesznek részt 
a magyar siketvak tagok a már 
hagyományos nyári alkotótáborban a 
Balatonnál. 

 

 
 

A könyv szerzője, Simona Gerencer Pegan 
és Egyesületünk elnöke, Gangl Tamás 

 
A köztársasági elnök – a könyvvel a 
kezében – megnyitó beszédében utalt arra, 
hogy mennyire fontos szerepe van az 
erőfeszítésnek és a reménynek a lehető 
legnehezebb körülmények között élők 
számára. Ezt vallotta Helen Keller is, 
emlékeztetett rá. Az elnök elégedettségét 
fejezte ki arra vonatkozóan, hogy a 
Szlovéniai Siketvakok Egyesületének 
sikerült bekerülnie a Fogyatékkal élők 
Országos Tanácsába, és támogatásáról 
biztosította az egyesületet céljainak 
elérésében. „Segítséget kell nyújtani 
azoknak az embereknek, akik különösen 
nehéz akadályokkal küzdenek, és ezektől 
az emberektől tanulhatunk valamit ezekben 
az időkben, amikor a reménynek és az 
erőfeszítésnek döntő jelentősége van a mi 
jövőnkben,” mondta Dr. Danilo Türk. 
 

 
 

Dr. Danilo Türk, Szlovénia köztársasági 
elnöke 

 
A kiállításon tíz szlovén siketvak számos, 
agyagból, selyemből, fából és egyéb 
anyagokból készített alkotásai voltak 
megtekinthetőek. A kiállított tárgyak 
nemcsak asztalokon, polcokon kerültek 
elhelyezésre, hanem egy-egy kisebb darab 
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alkotás madzagon lógott a mennyezetről, 
érdekes hangulatot teremtve ezzel a 
kiállítóteremben. Az alkotások 
tapinthatóak voltak a látássérült közönség 
számára, a feliratok pedig nagyméretű 
betűkkel és Braille-írással is feltüntetésre 
kerültek. Az alkotások mellett Mihael 
Peter Fras fotográfus által készített fekete-
fehér fotók mutatták be a siketvakok életét.  
 

 
 

Különleges hangulatú kiállítás 
 

A kiállítást megelőzően a szlovéniai 
egyesület irodája melletti kis közösségi 
teremben készítettünk interjút Metka Knez 
elnökasszonnyal. Az interjú elkészítésében 
az egyébként magyar származású Simona 
Gerenčer Pegan volt segítségünkre, aki 
magyar-szlovén-magyar nyelven 
tolmácsolt: 
 
Tamás: „Mi is ez a kiállítás, amelynek 
megnyitójára bennünket is meghívtatok?” 
Metka: „Ma lesz az első siketvak kiállítás 
megnyitója, amely az egyesületünk ötödik 
évfordulója alkalmából és a Helen Keller 
hét keretében kerül megrendezésre, így 
együtt ünnepeljük ezt a két eseményt. A 
kiállításon bemutatásra kerülnek 
különböző alkotások, amelyeket 
siketvakok készítettek. Az alkotók neve 
nagy betűméretben és Braille-írással is 
feliratozásra kerülnek. A kiállításon fotók 
is láthatóak lesznek a siketvakok életéből, 
amelyeket Mihael Peter Fras fotográfus 
készített. A kiállítás megnyitójára eljön a 
köztársasági elnök, Dr. Danilo Türk és 
felesége is.” 
 
Tamás: „Meddig tekinthető meg a kiállítás 
a nagyközönség számára?” 
Metka: „A kiállítás holnaptól, június 23-tól 
június 30-ig látogatható a Družina (Család) 

újságházban. Az alkotások egyébként 
tapinthatóak a látássérült, illetve siketvak 
látogatók számára.” 
 
Tamás: „Mióta készítenek a szlovén 
siketvakok alkotásokat, mióta van erre 
lehetőségük az egyesületben?” 
Metka: „Már három éve tartunk kézműves 
foglalkozásokat siketvakok részére. 
Kezdetben havonta egy alkalommal 
tartottuk, de az utóbbi egy évben kapott 
támogatásnak köszönhetően, most havonta 
két alkalommal is tudunk ilyen 
foglalkozást tartani.” 
 
Tamás: „Hol tartjátok ezeket a 
foglalkozásokat?” 
Metka: „Ebben a helyiségben, ahol most is 
vagyunk, vagyis az egyesületünk irodája 
melletti közösségi teremben.” 
 
Tamás: „Ki vezeti ezeket a 
foglalkozásokat? Egy alkotóművész vagy 
valaki más?” 
Metka: „Az első két évben magam 
vezettem ezeket a foglalkozásokat, de most 
két szobrásznő felváltva vezeti.” 
 
Tamás: „Általában mennyien szoktak részt 
venni a foglalkozásokon?” 
Metka: „Körülbelül 10-12 fő jár 
rendszeresen ezekre az alkalmakra.” 
 
Tamás: „Szoktatok-e szervezni nyári 
alkotótáborokat a tagoknak?” 
Metka: „Eddig még nem volt rá 
lehetőségünk, mivel sajnos alig-alig 
kaptunk támogatást. Az idén kaptunk annyi 
támogatást, hogy egy kicsit könnyebb, és 
az ötödik évfordulónkat meg tudjuk most 
ünnepelni, de alkotótáborra ebből a 
pénzből még nem futja.” 
 
Tamás: „De, gondolom szeretnétek a 
jövőben ilyen táborokat szervezni.” 
Metka: „Természetesen, de minden az 
anyagi támogatásoktól függ, így az is, 
hogy mire mennyit tudunk fordítani.” 
Tamás: „Tekintsünk akkor most egy kicsit 
az egyesület eddigi életére. Most öt éves az 
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egyesület. Milyen eredményeket értetek el 
az eddigi küzdelmeitek során?” 
Metka: „Az első két-három évben az 
egyesületnek nagyon nehéz volt a helyzete, 
mivel nem volt elég anyagi forrásunk, sem 
irodahelyiségünk. Az első két évben csak 
némi adományból, illetve a helyi 
önkormányzat támogatásából tudtunk 
működni annyira, hogy átvészeljük az első 
éveket. A 2008-as év volt a fordulópont, 
amikor csatlakoztunk az Európai Siketvak 
Unióhoz, illetve abban az évben nyertük el 
azt a státuszt, ami ahhoz volt szükséges, 
hogy pályázatokon tudjunk részt venni. A 
2008. év végén kaptuk az irodánkat, 2009-
ben pedig tagjai lettünk a Siketvakok 
Világszövetségének, illetve abban az évben 
kezdtem el dolgozni az egyesületben. 
2010-ben már egy munkatársat is 
alkalmazni tudtunk, Katarina személyében, 
aki siket és segítőként dolgozik az 
egyesületben. Nagy előrelépést jelentett 
számunkra, hogy a 2010. év végén 
bekerültünk a Fogyatékkal élők Országos 
Tanácsába. Ennek köszönhetően idén mi is 
pályázhattunk a lottópénzből a 
fogyatékosügy számára biztosított forrásra. 
Az itt nyert pénzből tudjuk most az öt éves 
évfordulónkat megünnepelni, ezt a 
rendezvényt megtartani. Szeretném 
megköszönni nektek, a magyar siketvak 
egyesületnek, valamint a horvát 
egyesületnek minden támogatást, minden 
segítséget, amit az eltelt öt év során 
adtatok nekünk. Köszönjük.” 
 
Tamás: „Az elmúlt öt év alatt minden 
nehézség ellenére nagyon sok eredményt 
értetek el, mind hazai, mind nemzetközi 
téren, ehhez szívből gratulálok. Örülök, ha 
mi ehhez hozzájárulhattunk 
tapasztalatainkkal, támogatásunkkal, de az 
eredményeket ti értétek el. Gratulálok!” 
Metka: „Köszönöm.” 
 
Tamás: „Milyen terveitek vannak most, 
amiket szeretnétek a közeljövőben 
megvalósítani?” 
Metka: „A legfontosabb célunk az, hogy 
minél több siketvak személyhez eljussunk. 

A másik célunk pedig, hogy programokat 
szervezzünk a siketvak emberek számára, 
hiszen ezek azok a fő célok, amiért ez az 
egyesület létrejött.” 
 
Tamás: „Köszönöm az interjút. Hvala.” 
Metka: „Hvala.” 
 

 
A cikket írta és az interjút készítette: Gangl 

Tamás 

 
Úti napló Szlovéniából 

 
2011. június 21-én, kedden négyen 
indultunk útnak Egyesületünk 
képviseletében vonattal Szlovénia 
fővárosába, Ljubljanába.   
Meglepő módon a szlovén táj a vasút 
mentén az osztrák Alpokat idézte: a 
hatalmas hegyeket folyók és alpesi jellegű 
házak varázsolták festőivé. 
Szerdán a szálláshelyünkül szolgáló hotel 
előtt találkoztunk szlovén vendéglátóinkkal 
(Metka Knez, Simona Gerencer Pegan), 
valamint a horvát siketvakok 
egyesületének elnökével, Szanja 
Tarczayval. 
A nap első programjaként látogatást 
tettünk a ljubljanai Botanikus kertben, ahol 
a népes csapatot idegenvezető fogadta, 
majd kalauzolta körbe az üvegházban és a 
parkban. Az üvegház előtt különböző 
méretű és fajtájú kaktuszok voltak 
megtekinthetőek, bent az üvegházban 
pedig többek között kókuszpálmát, 
hibiszkuszt, vaníliacserjét, és kávécserjét is 
láthattunk. 

 

 
 

Kaktuszok az üvegház előtt 
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Kint a parkban sokfajta fát, cserjét és 
fűfélét csodálhattunk meg: Többek között 
láthattunk ginsenget, hársfát, valamint a 
dinoszauruszok korából fennmaradt 
egyszerűbb, húsevő növényeket. Ezek úgy 
„fogják meg” a rovarokat, bogarakat, hogy 
vagy a levelük csukódik be, vagy a 
kancsóformájú virágsziromba- melyben 
ragacsos váladék van - beleragad  a mit 
sem sejtő rovar. 
A hársfáról megtudhattuk, hogy nem 
csupán a botanikus kert „lakója”, hanem 
egyben a szlovének nemzeti jelképe is. 
 
A vízi élőlényeknél többfajta tavirózsát, 
békalencsét vehettünk szemügyre. 
A botanikus kert területén akadt olyan 
embermagasságú, fűféle növény, melyet 
kerítéssel vettek körbe az emberek 
védelme érdekében. Ugyanis, mint azt 
idegenvezetőnktől megtudtuk, ezek a 
növények annyira allergizáló hatásúak, 
hogy a bőrrel érintkezve súlyosabb 
tüneteket, szélsőséges esetben pedig 
egészségkárosodást is okozhatnak. 
Pozitív élményt jelentett a részletes, 
szóbeli idegenvezetés, valamint a 
kommunikációs akadálymentesítés, amely 
jelnyelvi tolmácsok alkalmazása mellett a 
legtöbb növény érdekes részeinek szabad 
érzékelését tapintásának, szaglásának 
lehetőségét is magában foglalta. 
 
Fogyatékosság szempontjából vegyes 
csoportot alkottunk: voltak köztünk csak 
siketek, csak látássérültek és siketvakok. 
 
A sok-sok látnivaló után ebédre invitáltak 
bennünket, melyet a horvát vendégekkel 
együtt fogyasztottunk el. Az ebédet egy 
igen híres, szép étteremben, a Hatos 
Postakocsiban szervírozták. 
 
Ebéd után egy kis városnéző sétára 
invitáltak bennünket szlovén 
vendéglátóink: 
A város nevezetességei mellett többek 
között megtekintettük, majd „birtokba 
vettük” a Ljubljanica folyón átívelő 
„Sárkányos”- hidat, majd annak közelében 

megnéztünk egy templomot, melynek 
külső homlokzatán szenteket ábrázoltak 
domborműszerűen. 
Útba ejtettük a közeli Piac teret is, amely 
árkádos kialakítású és a folyó partján 
fekszik. 
 
A délután folyamán a szlovén Egyesület 
iroda- és közösségi helyiségében 
vendégeskedtünk: Az épület, melyben az 
egyesület irodája helyet kapott egy 
többszintes lakóházakból álló övezetben, a 
Grabloviceva-n található, amely messze 
esik a belváros forgatagától. Itt készített 
riportot egyesületünk elnöke Metka Knez-
zel, a szlovén siketvak egyesület 
vezetőjével.  
 
Megfigyelésem szerint Ljubljanában jóval 
kisebb a forgalom, mint Budapesten. Ez 
hatványozottan érzékelhető a külvárosi 
részen. Úgy gondolom, ez mindenképpen 
előnyös a szlovéniában élő siketvakok 
közlekedése szempontjából. 
 
Koraeste a kiállításnak helyt adó galéria 
felé vettük az irányt, ahol a szlovén 
egyesület ünnepelte ötéves fennállásának 
évfordulóját.  
A hivatalos megnyitó 19.00-kor kezdődött. 
A kiállítást Szlovénia köztársasági elnöke, 
dr. Danilo Türk nyitotta meg, de beszédet 
mondott a szlovén egyesület vezetője, 
Metka Knez, a horvát egyesület elnöke, 
Szanja Tarczay, valamint részünkről Gangl 
Tamás egyesületi elnök. Valamennyi 
köszöntő beszéd a vendéglátók 
eredményeit, elért sikereit méltatta. 
 
A kiállítás megnyitón sajnos kevés olyan 
sorstárssal találkoztam, akiket korábbról 
már ismertem, ugyanis nagy részük nem 
tudott eljönni, jelen lenni. Viszont nagyon 
örültem annak, hogy mindkét Vinko-val 
„összefutottam” és beszélhettem egy kicsit: 
Vinko Trinkaus, az a szlovén siketvak 
férfi, aki Pap Gábor sorstársunk barátja is. 
Ő is csak a „kéz a kézben”-való jelelést 
tudja használni, mivel semmi 
látásmaradványa nincs. Említettem neki, 
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hogy Magyarországról érkeztünk. Erre 
felderült az arca, ugyanis régi barátságot 
ápolnak Gáborral, folyamatosan leveleznek 
egymással. 
A másik Vinko - akivel az ebédnél és a 
kiállítás megnyitóján is találkoztam - egy 
siket férfi. Ő már nyugdíjas, de szívesen 
eljár az egyesület eseményeire, 
rendezvényeire, ahol rendszeresen 
találkozik és kommunikál siketvak 
barátaival, ismerőseivel. 
 
A megnyitó beszédeket követően először a 
díszvendégek, majd a többi meghívott 
vendég megtekintette a tárlatot. 
Nagyon tetszettek a kiállítás darabjai. 
Többfajta műfajt képviselő alkotásokat 
láthattunk, tapinthattunk. Voltak fotók az 
egyesületi klubéletről (kirándulás, sport, 
kézműves-alkotás). Textil-festészet, 
fafaragások, makett-tárgyak különböző 
darabjai is láthatóak voltak. Nekem, 
személy szerint a textil-zsebkendőre festett 
életképek, tájképek, mesebeli képek 
tetszettek leginkább. Sajátos hangulat áradt 
belőlük. Szinte nem is látszott, hogy egy 
egyszerű anyagra, textil-zsebkendőre 
festették ezeket a nem egyszerű képeket. 

 

 
 

Textil-zsebkendő képek 
 
A kiállítás megtekintése után állófogadás 
következett, melyen a köztársasági elnök is 
részt vett. Nem sokkal később aztán egy 
rövidebb (sajtó)beszélgetés, és fotózás után 
távozott. 
 
 
 
 

 
 

Csoportkép 
 
Miután a rendezvény véget ért, utunk ismét 
a belvároson vezetett keresztül 
szálláshelyünk felé: Ljubljana „belsejében” 
hatalmas tömeggel találtuk szemben 
magunkat: Az emberek élő koncertre 
igyekeztek. Mint azt megtudtuk 
Szlovéniában 1991 óta június 25-én tartják 
az önálló állammá válás ünnepét. 
Az este nyugodtan, a másnap reggeli 
hazautazásra való készülődés jegyében telt. 
 
Úgy érzem, összességében elmondhatom: 
Hasznos tapasztalatokkal, jó élményekkel 
gazdagon tértem haza. 
 

Gabó 

 
 
 
 

Szántódi napló 

 
A nyári tábor krónikája… 

 
2011-ben immáron kilencedik alkalommal 
került sor a SVOE hagyományos, nyári 
táborának megrendezésére. A pihenni, 
kikapcsolódni vágyó egyesületi tagok, 
valamint a szervezet őket kísérő 
munkatársai idén június 20-25-ig tölthettek 
el egy programokban, élményekben 
gazdagon bővelkedő, 5 napos pihenést a 
Balaton déli partján fekvő Szántód 
községben.  
A pihenni érkező, 28 fős, lelkes csapat a 
szántódi kompkikötőhöz közeli, Rév 
Hotelben került elszállásolásra, 2, valamint 
6 ágyas szobákban. 
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A Szántódon töltött 5 nap eseményeiről ez 
alkalommal Pap Gábor „tolmácsolásában” 
kaphatnak képet a Kedves Olvasók: 
 
 
 Június 20-án, hétfőn délután 1 óra 
magasságában kezdtünk gyülekezni 
Budapesten, a Déli pályaudvar 
metrókijáratánál. Feleségemmel, Ilonával 
nagyjából 10 percnyi gyaloglást követően 
érkeztünk meg a találkozás helyszínére. 
Miután valamennyi tábor-résztvevő és 
segítő megérkezett, célba vettük a Szántód-
Kőröshegy állomásra induló sebes vonatot. 
Bár nagy meleg volt, feleségemmel és 
Velicsányi Tamás barátommal egy 
fülkében utazva szinte egész úton megállás 
nélkül kommunikáltunk. Az út során nem 
várt meglepetésben részesültem, ugyanis 
egyik siket és gyengénlátó sorstársamról 
kiderült, hogy régen együtt jártunk a 
siketek iskolájába. Egy darabig 
gondolkodtam a nevén, de mivel nem jutott 
eszembe, ezért arra kértem: legyen szíves, 
mutatkozzon be. Miután megtudtam, hogy 
Katónak hívják nagyon megörültem és 
közös, iskolai emlék-idézésbe kezdtünk. A 
régi emlékek felelevenítése mellett 
meséltünk egymásnak a családjainkról és 
arról, mi minden történt velünk az elmúlt 
jónéhány évben. Talán ennek is 
köszönhetően kellemesen és gyorsan telt a 
vonatozással töltött 3 óra. Szántódra 
megérkezve a vasútállomáson a 
szálláshely-adó Rév Hotel munkatársai 
vártak bennünket: Hatalmas csomagjainkat 
autóba pakolták, majd megmutatták a 
szálláshely-felé vezető utat, amit a csoport 
gyalogosan tett meg. A hosszú vonat utat 
kísérő ücsörgés után jólesett egy kis séta. 
A hotelba történő megérkezést követően 
mindenki elhelyezkedett a számára kijelölt 
szobában. A kipakolásra, szoba-
felfedezésre bőven volt időnk.  

 

 
 

Szálláshelyünk, a szántódi Rév Hotel 
 
Az elhelyezkedést bőséges és finom 
vacsora követte a hotelhez tartozó Rév 
Csárdában. Ez az „étterem” adott otthont 
az 5 napos pihenés ideje alatt valamennyi 
étkezésének. Mint azt Ilonától megtudtam, 
az 1850-es évek közepén épült csárda 
belső berendezése nagyon szép és 
hangulatos volt. A vacsorát követően az 
idei tábor „koordinátora”, Kata ismertette a 
csoporttal a másnapi programokat. A kedd 
délelőtti kirándulásról Ibolya 
tolmácsolásában kaptam információt. A 
közös vacsora után rövid sétát tettünk 
Ilonával és Ibolyával a közeli 
hajóállomáson. Mivel régóta szerettem 
volna finom, balatoni halászlevet enni, 
ezért megkértem Ibolyát: Járjon utána 
annak, van-e esetleg „halászcsárda” a 
közelben. Ibolya készségesen segített és 
kisvártatva megszerezte az információt, 
majd néhány perccel később asztalt 
foglaltunk kedd estére. Szerettem volna a 
siket sorstársakkal közösen elfogyasztani 
egy hamisítatlan, balatoni hal-vacsorát. A 
rövid séta után visszamentünk a 
szálláshelyre, az este hátralevő részében 
pedig kipihentük az utazás fáradalmait.  
 
 Kedd reggel igazi, hamisítatlan 
nyári nap virradt ránk. Egy energia dús, és 
kiadós reggeli után 9 órakor gyülekezni 
kezdtünk a hotel portájának előterében, 
majd néhány perccel később útnak 
indultunk a ma már Idegenforgalmi és 
Kulturális Központként működő 
Szántódpusztára. A kánikulai melegben a 
Rév Hoteltől Szántódpusztáig vezető utat 
egy lápos-mocsaras, kicsit „ingoványos” 
terepen tettük meg. A közel 2 méter 
magasságú nádakkal szegélyezett 
„ösvényen” keresztül lassú, mégis bátor – a 
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segítőknek köszönhetően pedig biztos - 
léptekkel haladtunk előre, ezzel is 
bizonyítva, hogy a siketvak csapat számára 
még egy kirándulás alkalmával sem létezik 
„lehetetlen küldetés”.  

 

 
 

A csapat, amely nem ismer lehetetlent… 

 
A nádast magunk mögött hagyva, 
kirándulásunk cél-állomására megérkezve 
egy idegenvezető hölgy, Szilvia fogadott 
bennünket, aki hosszan mesélt a majorság 
történetéről: Megtudhattuk tőle, hogy a 
páratlan értékű, 18-19. századi majorsági 
műemlék együttes 30 épülete eredeti 
helyén, sértetlen állapotban őrzi egy major 
képét. Mint elmondta, a legutóbbi itt élt 
népek főként földműveléssel foglalkoztak,  
ezt egészítette ki csekély mértékben a 
kézműves ipar.  
A települést először az 1055-ben kelt 
Tihanyi Alapítólevél említi, melyben az 
áll, hogy I. András király a tihanyi apátság 
alapításakor adományozta  
ezt a birtokot - többek között - a Benedek 
rendi szerzeteseknek.  
A ma már turisztikai központként működő 
puszta jelenlegi állapotában egy 150-200 
évvel ezelőtti birtok tipikus képét mutatja. 
Az ide látogatók bepillantást nyerhetnek 
Magyarország, valamint a szűkebb régió 
képzőművészeti, kultúrtörténeti és néprajzi 
emlékeibe, valamint lehetőség nyílik 
különféle háziállatok – juhok, kecskék, 
lovak - megtekintésére is. A túra során 
betekintést nyerhettünk egy borospince 
féltve őrzött titkaiba és több, egykor 
lakóházként funkcionáló épületet is 
felfedezhettünk. Látogatásunk utolsó 
állomásaként megtekintettük a Balaton 
élővilágát bemutató, egyedülálló 
akváriumot, ahol pontyok, keszegek, 

harcsák és még sok más, balatoni halfajta 
kapott helyet. 

 

 
 

Szántódpusztai majorság 

 

 
 

Pálóczy-Horváth Ádám egykori 
szálláshelyének felfedezése 

 
A szántódpusztai majorságban tett 
látogatásunk végén megköszöntük 
Szilviának az idegenvezetést, majd ismét 
„belevetettük” magunkat a „mocsári 
világba”, melyen keresztül kalandos út 
vezetett vissza a szálláshelyre. A Rév 
Csárdában elfogyasztott ebéd után egy kis 
pihenés következett. A szieszta ideje alatt 
vizes borogatással ápoltam a délelőtti 
kirándulás nyomán bedagadt, fájós 
lábaimat. A „csendes pihenő” után egész 
délutánon át tartó strandolás vette kezdetét 
a Rév Hoteltől nagyjából 1 kilométernyi 
távolságra levő Zamárdi szabad strandján. 
A kánikulának köszönhetően a táborozó 
csapat szinte valamennyi tagja a strandon 
töltötte a délutánt és elégedetten mártózott 
meg az enyhülést adó, hűs Balatonban. A 
jó hangulatú fürdőzést vacsora követte, 
majd koraeste megejtettük a még hétfőn 
eltervezett „hal-vacsorát”, ahova a siket 
sorstársak mellett a tolmácsokat is 
meginvitáltuk. Finom hal-ételek 
társaságában az este vidám hangulatáról 
közösen gondoskodtunk. 
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 A hét közepén, szerda reggel, fájós 
lábbal ébredtem. Bár Ilona azt javasolta, 
hogy pihentessem a lábamat és maradjak 
bent a hotelben, amíg a többiek 
kirándulnak, én mégis összeszedtem 
minden erőmet és reggeli után 
csatlakoztam a meghirdetett, fakultatív 
programra induló csapathoz. A délelőttöt 
Zamárdiban, az úgynevezett Military 
Parkban töltöttük, ahol egy lelkes 
fiatalember, Dávid segítségével tettünk 
felfedező körutat: A katonai park 
különlegessége, hogy az ott elhelyezésre, 
„kiállításra” került különféle tankok, 
katonai terepjárók, teherautók és 
helikopterek, valamint az egykor a 
hadsereg szolgálatában álló 
szállítóeszközök némelyikével testközelből 
is megismerkedhet a parkba látogató. 
Azonban még mielőtt „meghódítottunk” 
volna néhány tankot, teherautót, 
lehetőségünk nyílt felpróbálni katonai 
gázálarcokat, honvédségi sapkákat, 
zubbonyokat, továbbá kézbe vehettünk, 
megtapinthattunk éleslövészetre már nem 
alkalmas fegyvereket, gránátokat is.  

 

 
 

SVOE-osztag 

 

 
 

Bátraké a tank… 
 
A Military Parkban sikerült közel két órát 
eltöltenünk, majd dél előtt nem sokkal a 
csapat visszaindult a „főhadiszállásra”. 

Bár szívesen csatlakoztam volna az ebéd 
után Zamárdiba strandolni indulókhoz, 
végül mégis úgy döntöttem, inkább a 
hotelben maradok és pihenek egy kicsit. 
Amíg a többiek strandoltak, én 
bemerészkedtem a kézműveskedni-vágyó 
táborozóknak helyet biztosító, közösségi 
épületbe, ahol Török Ibolya művésznő és 
lánya, Debreceni Ági várt rám nagy 
szeretettel. A délutánt e két hölgy 
társaságában töltöttem és agyagoztam. A 
balatoni nyaralást megörökítendő 
készítettem egy halat és egy kis békát, 
természetesen mindkét figurát agyagból 
formáztam meg, a szobrász hölgy segítő 
instrukciói alapján és közreműködésével.  

 

 
 

Gábor alkot 

 
Miután a csoport este visszaérkezett a 
fürdőzésből, Tamás barátom érdeklődve 
kérdezte, én miért nem tartottam velük? 
Mivel utaltam arra, hogy a fájós lábam 
miatt nem csatlakoztam a strandolókhoz, 
ezért felajánlotta, hogy vacsora után 
szívesen „kezelésbe veszi” a lábamat. 
Csúnyán bedagadt végtagjaimra végül 
különleges kenőcsöt és tapaszt kaptam 
tőle, valamint egy baráti jótanácsot: 
pihentessem, amennyit csak tudom és 
reggelre talán kevésbé fog fájni. 
 
 Június 23-án, csütörtökön reggeli 
után csapatostól indultunk s szántódi 
hajóállomásra, melynek kikötőjében már 
várt ránk a Balaton északi partjára, 
Tihanyba induló komp. A vízi járművel 
mindössze tíz perc utazást követően 
megérkeztünk a „túloldalra”. A tihanyi 
révtől városnéző kisvonattal tettük meg az 



Új SzemFüles                                                 10-11. szám, 2011. május-augusztus 

 

 > 24 <                                                                    

utat végig a Balaton partján, ami nagyon 
kellemes volt. Út közben a varázslatosan 
szép tihanyi panorámában 
gyönyörködhettünk. Nagyon megörültem, 
amikor megtudtam, hogy a délelőtti 
program helyszínéről majd a későbbiekben 
ugyanezzel a kisvonattal fogunk 
visszajutni a kompkikötőbe. Körülbelül 10 
óra magasságában érkeztünk meg a 
Magyar Királyok Történelmi 
Panoptikumába, amely egyúttal egy 
kalózmúzeumnak is otthont ad.  

 

 
 

Útban Tihany felé 
 
 

 
 

„A vonat nem vár…” 
 
A panoptikumban és a hozzá tartozó 
múzeumban audio guide vezetett végig 
bennünket Magyarország történelmén. 
Hazánk történelmét Géza fejedelemtől 
kezdve Károly Róberten és Luxemburgi 
Zsigmondon keresztül, Mátyás királyon át 
egészen IV. Károlyig követhettük nyomon. 
Természetesen az imént felsorolt, 
valamennyi uralkodó mellett még sok 
magyar király élethű viaszszobra is 
megtekinthető volt a panoptikum 
vitrinjeiben. Sajnálatos módon az 
„üvegkalitkák” mögé rejtett „bábúk” 
tapintással történő „felfedezésére” nem 
kínálkozott lehetőség.  A terem másik 
részében elhelyezkedő Kalózmúzeumban 
hírhedt tengeri „csavargók” szobor-másai 
voltak megtekinthetőek. Mint azt 

tolmácsomtól, Ildikótól megtudtam, 
fellelhető volt itt többek között Sir Francis 
Drake, Anne Bonney és a hírhedt 
Feketeszakáll élethű viaszfigurája is. A 
kalózok mellől nem hiányoztak a 
fegyverek, zászlók és különféle régi 
pénzérmék sem.  

 

 
 

Vitrinbe zárva 
 

A program legizgalmasabb része a 
panoptikumban tett látogatás után 
következett: A múzeum előterében ugyanis 
– némi anyagi ellentételezés fejében - 
lehetőség nyílt királyi, – hölgyeknek 
királynői – vagy kalóz-jelmezbe beöltözni 
egy gyors fényképkészítés erejéig. 
Feleségemmel királyi párnak öltöztünk, 
majd miután megkaptuk a királyi 
felségjelvényeket, koronát, jogart, helyet 
foglaltunk az előkészített trónszékeken. (A 
rólunk készült fényképet később A4-es 
méretben, postai úton kaptuk kézhez.) 
A múzeumlátogatást követően rövid 
pihenőt tartottunk egy közeli kávézóban, 
majd a Panoptikummal szemközti, tihanyi 
Bencés Apátság környékének felfedezésére 
indultunk a csoporttal. A rendelkezésünkre 
álló 1 órában Ilonával az Apátság 
parkjában sétáltunk, ahonnan gyönyörű 
kilátás nyílt a Balatonra. 

 

 
 

Balatoni látkép az Apátság parkjából 
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Tihanyban tett látogatásunkat 
kisvonatozással zártuk, majd csoportunk a 
13:00-kor Szántódra induló komp 
fedélzetéről intett búcsút a szépséges 
félszigetnek.  
A szálláshelyre visszaérkezve meglepetés 
vendégek vártak bennünket, a SVOE 
Szlovéniából hazaérkező munkatársainak 
személyében: Gangl Tamás, elnök, Kedves 
Éda, ügyvezető, Kimlei Gábor, 
kommunikációs munkatárs, valamint 
Boncz Ádám, pszichológus egy rövid 
látogatás erejéig csatlakozott hozzánk. 
Vendégeink ebéd után néhány percben 
beszámoltak a Szlovéniai Siketvakok 
Egyesületénél tett, hivatalos látogatásukról, 
és egy kis ajándék gyanánt szlovén 
aprósüteménnyel kedveskedtek a táborozó 
csapatnak. 
A délután folyamán még egy 
meglepetésnek örülhettünk, ugyanis 
Siófokról érkezett hozzánk két jelnyelvi 
tolmács hölgy, akikkel ezt az alkalmat 
megelőzően nem találkoztam. Igyekeztem 
kihasználni a lehetőséget arra, hogy 
személyükben új embereket ismerhessek 
meg, ezért a délutánra tervezett, többiekkel 
közös strandolást inkább a velük való 
megismerkedéssel töltöttem. Egyikükről, 
Roziról (Berta Rozália) kiderült, hogy 
ismeri a sógoromat, a balatoni Kékszalag 
vitorlásverseny rendszeres résztvevőjét, 
Fekete Lászlót. A szinte egész délutánon át 
tartó eszmecserét nem sokkal vacsora előtt 
fejeztük be. „Estebéd” után kicsit 
pihentünk, majd 20:00-kor kezdetét vette a 
tábortűz melletti szalonnasütés, ahol 
finomabbnál finomabb falatokat 
fogyaszthattunk jó társaságban és 
fergeteges hangulatban.  

 

 
 

Készülnek a finom falatok… 

A hatalmas „máglyának” köszönhetően 
hamar pirultak a szalonnák és az illatok 
mindenkit evésre csábítottak. Amíg Tamás 
barátommal és a hozzánk csatlakozó Szűcs 
Katival megvitattuk a nap eseményeit, 
feleségem gondoskodott az 
„ellátmányunkról”. A szépen megpirult 
szalonnát friss kenyérrel, paprikával, 
paradicsommal, hagymával „tálalva” hozta 
az asztalunkhoz, majd közösen jóízű 
falatozásba kezdtünk. Mivel az első kör 
étel nagyon ízlett, ezért megkértem Ilonát, 
legyen oly kedves és süssön nekem még 
egy szalonnát. A bőséges szalonna-
vacsorát a direkt erre az alkalomra 
tartogatott vörösbor elfogyasztásával 
zártuk, majd miután Ilonától „engedélyt 
kaptunk”, egészen az esti program végéig a 
csapattal maradtunk és Tamás barátommal 
„diskuráltunk”. 
 

A táborozás utolsó napját az 
időjárás is „megkönnyezte”, ugyanis 
péntek reggel meglehetősen hideg, felhős 
napra ébredtünk. Mivel reggeli után 
kihirdetésre került az egész napos szabad-
program lehetősége, ezért feleségemmel 
úgy döntöttünk: a szállodán kívül sehova 
nem megyünk, inkább egész nap pihenünk, 
és jól kibeszélgetjük magunkat. Így is lett. 
Az esti vacsorát követően a tábor 
valamennyi résztvevőjének szószólójaként 
megköszöntem a szervezők munkáját és 
azt, hogy az együtt töltött 5 napot 
felejthetetlenné tették számunkra. Pár 
perccel később a tábor szervezői és a 
kézműves hölgyek meglepetéssel 
kedveskedtek az ötnapos pihenés 
időtartama alatt születésnapjukat ünneplő 
egyesületi tagoknak: E jeles alkalmak 
kapcsán felköszöntésre került Lukács 
Sándorné, Magdi, Szedresi Anna, valamint 
Papakosztandi Mária. A gratuláció 
természetesen nem lett volna teljes torta 
nélkül, így a három ünnepelt örömében mi 
is osztozhattunk egy-egy szelet sütemény 
elfogyasztásával. 
Az ünneplést a SVOE táborban már 
hagyománnyá vált Braille Bingó-party 
követte, amely a 2011-es nyaralás 
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alkalmával a búcsúest keretében került 
megrendezésre. Este 20:00 magasságában 
kezdtünk gyülekezni a kézműves 
foglalkozásoknak helyt adó, közösségi 
épületben, melynek belső tere erre az 
estére kicsit átalakításra került: Az 
asztalokat a hét folyamán „birtokba vevő” 
kézműves kellékek, eszközök helyére 
Braille Bingó-táblák kerültek. Az est 
játékmestere ez alkalommal Molnárné 
Katona Eszter volt, aki a játék tisztaságára 
gondosan ügyelve instruálta végig az este 
mindkét Bingó-fordulóját. A játék első 
körében gyermekkori iskolatársam, Kató, 
míg a második fordulóban Papakosztandi 
Marika örülhetett a diadalmas 
győzelemnek. 

 

 
 

Braille Bingó-vadászok akcióban… 

 

 
 
A játék-est első tele táblájának birtokosa 

 

 
 

És, a második kör nyertese 
 

A második kör azonban nem ért véget az 
első tele-táblát összeállító Marika 
győzelmével, a játék tovább folytatódott: 
Így történt, hogy második, illetve harmadik 

helyezett tele-táblásként Tomi barátom és 
én is Bingó-nyertesek lettünk.  
A jókedvű búcsúestet követően feleségem 
a másnapi hazautazás előkészületeként 
gondosan becsomagolta bőröndjeinket, 
majd aludni tértünk. 
 
 Elérkezett a szombat reggel. 
Szomorúan ültünk neki és fogyasztottuk el 
utolsó, tábori reggelinket a Rév Csárdában, 
majd egy gyors csoportkép erejéig az 
udvaron gyülekeztünk. 

 

 
 

„Idén is sokan voltunk…” 
 
Fényképkészítés után nem sokkal a csapat 
gyalogosan indult a vasútállomásra, a 
csomagokat ez alkalommal is a hotel 
személyzete fuvarozta autóval. Fájós 
lábammal nem tudtam nekivágni a 
pályaudvarig vezető, hosszú gyalogútnak, 
ezért feleségemet és engem – némi 
előzetes, szervezői közbenjárásnak 
köszönhetően – megautóztattak a 
vasútállomásig. 
A Keszthely felől érkező sebes vonat 10 
óra magasságában hagyta maga mögött 
Szántód-Kőröshegy állomást, majd egy 
baleset miatt a menetrendhez képest 1 órás 
késéssel érkeztünk meg Budapest Déli 
pályaudvarra. A végállomáson valamennyi 
tábor-résztvevő elbúcsúzott egymástól és 
rengeteg jó élménnyel gazdagodva 
mindenki haza indult.  
 
Pap Gábor élményeinek hiteles 
tolmácsolásában Győrffy Miklósné, Ildikó 
segédkezett 
Gábor szántódi naplójának lezárásaként 
következzen két rövid „interjú”, melyeket 
az 5 napos pihenés leghidegebb napján, 
pénteken készítettem. A délelőtti órákban 
Nagy Istvánt és feleségét, Julikát kaptam 
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„mikrofon-végre”, akik idén először 
nyaraltak a SVOE által szervezett 
táborban:  

 
SzemFüles: „Hogyan szereztetek tudomást 
az egyesületi táborról?” 
Julika és István: „Kimlei Gábor értesített 
bennünket erről a pihenési lehetőségről és 
Szabó Ritától, férjem kommunikációs 
segítőjétől kaptunk részletes tájékoztatást a 
SVOE táborról. Tulajdonképpen a Ritától 
kapott információknak köszönhetően 
határoztuk el, hogy megnézzük magunknak 
ezt a kikapcsolódási lehetőséget és jó 
szívvel, bátran állíthatjuk: Egyáltalán nem 
bántuk meg, hogy így döntöttünk.” 
 
SzemFüles: „Mennyire vagytok/voltatok 
megelégedve a szálláshellyel, az 
étkezéssel?” 
Julika és István: „A szálláshellyel és a napi 
háromszori étkezéssel is elégedettek 
vagyunk. Úgy tapasztaljuk, hogy mind a 
Rév Hotel személyzete, mind pedig az 
étkezések helyszínéül szolgáló Csárda 
alkalmazottai igyekeznek a kedvünkben 
járni és mindent megtesznek annak 
érdekében, hogy ez a pár napos 
kikapcsolódás valóban kellemes legyen.”  
 
SzemFüles: „Milyen programokon vettetek 
részt az elmúlt 4 napban és ezek közül 
melyik volt az, amelyik a legkedvesebb, 
legtöbb élményt nyújtó volt számotokra?” 
Julika és István: „Minden felkínált 
program-lehetőségen részt vettünk: A 
keddi, szántódpusztai majorság-látogatást 
az oda vezető, kalandos útnak 
köszönhetően találtuk különlegesnek, de 
izgalmas volt a szerda délelőtti Military 
Parkban tett látogatás is. Mindkettőnknek 
ez utóbbi tetszett az összes program közül 
a legjobban, de a csütörtöki, tihanyi 
kiránduláson is nagyon jól éreztük 
magunkat.” 

 

 
 

István és Julika „teljes harci díszben” a 
Military Parkban 

 
Julika: „Én, személy szerint a külső 
helyszíneken megvalósult időtöltés mellett 
a tábor területén is találtam megfelelő 
elfoglaltságot: Kíváncsiságtól vezérelve 
látogattam meg a kézműves foglalkozás 
helyszínéül szolgáló, közösségi épületet, 
ahol a két, nagyon segítőkész 
művésznőnek köszönhetően 
kipróbálhattam magam tűzzománc 
ékszerek és képek készítésében: 
Nyakláncok és fülbevalók mellett alkotói 
kedvem különféle képek készítésében is 
megmutatkozott. De, nem csupán a 
kézműveskedés volt fontos számomra: 
Hatalmas élményt jelentettek a délutáni, 
közös strandolások is. Egy ilyen fürdőzés 
alkalmával a Balaton déli partján általános, 
alacsony vízállásnak köszönhetően igen 
hosszú sétát tettünk a vízben Zamárdiból 
az északi part irányába. Bár a „séta” 
lassacskán úszó mozdulatokká „szelídült”, 
én mégsem átallottam megjegyezni, hogy 
tulajdonképpen komppal való utazás 
helyett „lábbusszal” is átkelhetnénk a 
túloldalra. Ezt a megjegyzésemet a velem 
együtt fürdőzők mosollyal jutalmazták.” 
István: „Mivel a kézműveskedéshez nem 
értek és türelmem sem igazán van hozzá, 
ezért amíg a feleségem alkotott, én a 
szobában pihentem. A strandra azonban 
minden alkalommal elkísértem.” 
 
SzemFüles: „Esetleg sikerült e 
beszélgetnetek, összebarátkoznotok a tábor 
többi résztvevőjével?” 
Julika és István: „Tulajdonképpen szinte 
majdnem valamennyi résztvevővel 
kapcsolatba kerültünk az elmúlt 4 napban. 
Mindnyájan nagyon szimpatikus emberek. 
Bár itt-ott kommunikációs nehézségekbe 
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ütközve, de végül sikerült beszélgetnünk 
egy kicsit a tábor két legfiatalabb 
résztvevőjével, Szakolczi Gabival és 
Szedresi Annával is.  
Sok időt töltöttünk Ritával, aki Istvánt 
segíti a többiekkel való kommunikációban. 
Ritának ezúton is hálásan köszönjük a 
rengeteg segítséget és figyelmet, amit a 
tábor ideje alatt ránk fordított.” 
 
SzemFüles: „Tervezitek e, hogy 2012-ben 
is csatlakoztok a SVOE-vel táborozók 
népes „családjához”?” 
Julika és István: „Természetesen, igen, 
hiszen nagyon jól éreztük magunkat, igazi 
kikapcsolódást jelentett számunkra ez a 
néhány nap és ezt jövőre is szeretnénk 
megismételni. Egyúttal itt szeretnénk 
megragadni az alkalmat arra, hogy 
köszönetet mondjunk a tábor szervezőinek 
és valamennyi, az 5 napot velünk töltő 
segítőnek, jelnyelvi tolmácsnak, az egész 
„stábnak”, akik a nyaralás előkészítésében, 
annak lelkiismeretes lebonyolításában részt 
vettek. Nagyon örülünk annak, hogy 
lehetőségünk nyílt új emberek 
megismerésére és köszönjük, hogy egy 
ilyen jókedvű csapat tagjaival 
pihenhettünk. Rengeteg élménnyel 
gazdagodtunk itt, a SVOE táborban. Azt az 
egyet viszont sajnáljuk, hogy ilyen gyorsan 
véget ért ez a pihenési lehetőség.” 
 
SzemFüles: „Esetleg üzentek e valamit az 
otthon maradottaknak, rokonoknak, 
barátoknak, ismerősöknek?” 
Julika és István: „Igen, mindnyájukat 
szeretettel üdvözöljük innen a Balaton déli 
partjáról, Szántódról.” 
 
A péntek esti vacsorát követően „régi 
motorost” sikerült „becserkésznem” és 
rávennem egy rövid beszélgetésre: Szűcs 
Gyuláné, Kati Balogh Ibolya jelnyelvi 
tolmács segítségével osztotta meg velem a 
szántódi nyaralással kapcsolatos élményeit: 
 
SzemFüles: „Ha jól tudom, idén már nem 
először veszel részt a SVOE táboron. 

Hányadik alkalommal csatlakoztál a 
siketvak csapathoz?” 
Kati: „Valóban jól tudod, idén nem először 
táborozom a SVOE-vel, második 
alkalommal veszek részt a sorstársakkal 
közös nyaraláson. Mivel nagyon tetszett a 
tavalyi, szarvaskendi pihenés, tetszettek a 
programok és jó volt a társaság, ezért úgy 
döntöttem: idén is a SVOE tábort 
választom.” 
 
SzemFüles: „A tavalyihoz viszonyítva idén 
mennyire vagy megelégedve a 
szálláshellyel és az étkezéssel?” 
Kati: „Szarvaskendhez képest az idei 
szálláshely jóval kényelmesebb és az 
étkezések alkalmával kapott adagok is 
sokkal bőségesebbek. Mindkettővel 
maximálisan elégedett vagyok.”  
 
SzemFüles: „Mely programokon vettél 
részt, milyen élményekkel gazdagodtál az 
elmúlt 4 napban? Volt e esetleg szívednek 
különösen kedves program?” 
Kati: „Az összes programon részt vettem, 
és kivétel nélkül mindegyik tetszett. Ha 
szívemnek kedveset kellene választani 
közülük, akkor a Balaton élővilágát 
bemutató akváriumot, a Military Parkban 
tett látogatást és a tihanyi kisvonatozást 
említeném. A kirándulások egytől egyig jól 
sikerültek és szerencsére nem csak a 
hosszú sétákon, hanem a délutáni 
strandolások alkalmával is élvezhettük a 
Napsütést.” 
 
SzemFüles: „Milyennek találtad a tegnap 
esti szalonnasütést, és hogyan értékeled a 
mai, program-mentes, „üres” napot?” 
Kati: „A tegnap esti tábortűz és a hozzá 
kapcsolódó szalonnasütés szerintem szuper 
volt. A nyaralás szervezői igazán kitettek 
magukért. Azt tapasztaltam, hogy a tábor 
résztvevőinek is nagyon tetszett az esti 
sütögetés, a tábortűz körüli, jó hangulatú 
diskurálás.  
A programokban bővelkedő napok után 
jólesett a mai „üres-járatos” lazítás, 
pihenés. Mivel reggel hátfájással ébredtem, 
ezért Tamás „kezelésbe vett” és 



Új SzemFüles                                                 10-11. szám, 2011. május-augusztus 

 

 > 29 <                                                                    

fájdalmamat csillapítandó, 
megmasszírozott egy kicsit. Ezután szinte 
egész nap siket sorstársaimmal – Ilonával, 
Katóval, Margittal, Gáborral és Tamással – 
beszélgettem, társasjátékoztam. A 
lányokkal még a hét elején alakítottunk 
egy „Dominó-kört” és nem telt el nap úgy, 
hogy legalább egy party erejéig össze ne 
ültünk volna társasjátékozni, beszélgetni.” 
 
SzemFüles: „Tervezed e, hogy jövőre is 
bekerül a naptáradba a SVOE tábor 
időpontja és harmadik alkalommal is 
csatlakozol hozzánk?” 
Kati: „Terveim szerint nem csak jövőre, de 
minden évben csatlakozni fogok a SVOE-
vel táborozó sorstársakhoz, hiszen eddigi 
tapasztalataim szerint a szervezők mindig 
gondoskodnak arról, hogy ne csak 
programokban, de jókedvben is bővelkedő 
legyen a közös nyaralás. Sorstársaimhoz 
hasonlóan, én is hálásan köszönöm a 
jelnyelvi tolmácsok, segítők és valamennyi 
szervező munkáját.” 
 

 
Szerkesztő 

 

 
 

Saját tollambólSaját tollambólSaját tollambólSaját tollamból    

 
„A pilótafülkéb ől jelentem…” 

 
2011 májusának első napjaiban kaptam egy 
figyelem felhívó e-mailt melyből az 
"Informatika a látássérültekért" Alapítvány 
egyik rendhagyó programjáról 
tájékozódhattam. Jelentkezőket vártak egy 
8 látássérültből, valamint 8 fő kísérőből 
álló csoportba, amelyet a Liszt Ferenc 
Nemzetközi Repülőtér karbantartó 
részlegébe tervezett látogatás céljából 
szerveztek. A felhívás olvasását egy gyors 
egyeztetés követte a közlekedési karon 
végzett fiammal és máris pötyögtem a 
válaszlevelet az esemény főszervezőjének, 
Bótáné Depinyi Juditnak. Tamás fiamat a 

mindent megtanulmányozni, 
megszemlélni, ami érdekes inspirálta a 
részvételre, engem pedig a tavalyi, 
tengerentúli utazás sok, levegőben töltött 
órájának élménye késztetett arra, hogy 
bepillantsak a légi közlekedés kulisszái 
mögé. 
 
Bár ritkán szoktam este 10 óra után a 
számítógépnél tevékenykedni, május 12-én 
mégis érkezése pillanatában olvashattam 
az IT Klub nyertes értesítőjét. A levélből 
megtudhattam, hogy sorsolás útján 
kísérőmmel együtt bekerültem a 
résztvevők csapatába. Mint utólag 
megtudtam: összesen 21 fő kísérővel 
pályázott a lehetőségre, de csak 8+8 
személy részvétele volt megoldható a 
sokféle feltétel együttes figyelembe 
vételével. Többek között előzetes 
átvilágításon estünk át, majd a helyszíni 
mozgás során is nagyon ügyeltek testi 
épségünkre, és említhetném a be- és 
kiléptetés létszámtól függő időigényességét 
is. 
 
Ferihegy 
Budapest 18. kerületének egyik városrésze. 
Területének majdnem egészét a Budapest 
Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér 
(régebbi nevén a Ferihegyi Repülőtér) 
foglalja el. A Ferihegy név Mayerffy 
Xavér Ferencre emlékeztet, akinek a 19. 
században szőlőbirtokai voltak e területen. 
 
Elérkezett a reptér-látogatás napja: május 
26-án, délután háromnegyed 4-kor ért haza 
Tamás fiam és mivel menetkészen vártam 
rá, máris nekiindultunk a meleg városnak. 
15:56-ra érkeztünk meg az egykori 
Moszkva – ma már Széll Kálmán – térre, 
ahonnan villamossal folytattuk utunkat, 
majd 16:19-kor léptünk a Nyugati 
pályaudvar központi csarnokába, ahol 
szerencsénkre gyorsan megtaláltuk a 
záhonyi sebes vonatot. Ezt követően 
elsétáltunk a 6 kocsis szerelvény végére 
sorolt első osztályú kocsi mellett, majd 
felszálltunk a vonatra, de a harmadik teli 
kocsi után úgy döntöttünk, inkább állva 
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utazunk. A 20 perces utat először a zuglói, 
majd a kőbánya-kispesti megállás 
szakította meg. Leszállást követően - a 
peronon hátrafelé haladva - összefutottunk 
a csoporttal és Judittal, akivel az általános 
kommunikációt megkönnyítvén, 
tegezésben állapodtunk meg. A 200-as 
busszal egy megállót megtéve – érkeztünk 
meg a titkok kapujához, a D portához. 
 
Az érkező csoportot ketten fogadták: Bóta 
Kornél karbantartó és Depinyi János 
nyugalmazott pilóta. Kornél bevezető 
mondataiból megtudhattuk, hogy az 
Aeroplex Közép-európai 
Légijármű Műszaki Központ Kft. 
vendégeiként juthatunk be a fokozott 
biztonsági rendszerekkel őrzött területre, 
ahol a MALÉV-on kívül számos 
légitársaság gépeinek rendszeres és eseti 
ellenőrzését, karbantartását és javítását 
végzik. 
 
A beléptetés eleinte egyesével zajlott: 
elkérték a személyi igazolványt, majd 
visszaadva az okmányt egy mágneskártyás 
kitűzőt nyomtak az éppen belépő kezébe. 
Áthaladva a fémdetektoros kapun ezt a 
mágneskártyát a kártyaleolvasóba kellett 
helyezni és ezzel ért véget az ellenőrzés. A 
folyamat lassan haladt. Ez idő alatt János 
pilóta történetekkel szórakoztatta a még 
kívül tartózkodókat. Többek között azt is 
elmesélte, hogy kezdő pilóta korában, a 
70-es évek táján a kapitány és az első tiszt 
mellett még navigátor, rádiós és fedélzeti 
mérnök vett részt egy IL 18-as repülésének 
biztosításában, de azt is megtudhattuk, 
hogy az üzemanyag mennyiségének 
meghatározásában a repülés célján kívül 
milyen egyéb szempontok játszottak közre. 
 
Az egyik szociális célokat kiszolgáló 
épület belsejében hallhattunk néhány 
mondatot a várható látnivalókról és 
egyúttal megkértek bennünket arra, hogy 
maradjunk együtt, senki ne maradjon le, 
valamint lehetőleg ne nyúljunk semmihez. 
Erről egyébként a hozzánk csatlakozott 
alig beszélő kísérők is gondoskodtak. 

A szerelőcsarnokban javában zajlott a 
munka. Sokdecibeles hangerő, különféle 
műhely illatok fogadták a csoportot. Amint 
arról vendéglátóink beszámoltak, épp egy 
utasszállító és egy teherszállító gép állta a 
műszakiak rohamát. Időnként targonca 
suhant el mellettünk, szegecselés zaja 
hallatszott és megannyi sűrített levegővel 
működő berendezés sziszegése terhelte 
fülünket. Az általános mindent a szemnek, 
semmit a kéznek tilalom kivételeként 
megtapogathattunk egy földre helyezett 
légcsavaros hajtóművet, sőt 
megforgathattuk a körülbelül 180 
centiméter átmérőjű propellert is. Lassan 
mozogva a légcsavar érdekes kattogó 
hangot adott. 
„Megsimogathattunk” egy piros-fehér 
villogó lámpával ellátott szárnyvéget is, 
amely a többi kényes és drága szerkezet 
között várakozott a felhasználásra. 
A csarnokból kilépve, egy a szabad ég alatt 
tárolt Boeing 757-es gépmadárhoz 
sétáltunk. Ezt a típust 1983-ban kezdték 
gyártani és 1050 darabot állítottak belőle 
forgalomba. A két hajtóműves gépből a 
2008. év végén még 1019 volt 
használatban. A héliummal töltött kerekek 
megkopogtatása nem várt hanghatást 
eredményezett: öblösebb, tömörebb, 
keményebb hangot vártam, de 
rácsodálkoztam a magas, kongó zajra. A 
kereket tartó hidraulika tapintás alapján 
bonyolult szerkezetnek tűnt.  
 
A guruló lépcsőn való fellépkedést a gép 
utasterében történő elhelyezkedés követte. 
Amíg kettesével János vendégei voltunk a 
pilótafülkében, addig Kornél az ideiglenes 
utasokat tartotta szóval és igyekezett 
válaszolni a kérdésekre. Mint például arra: 
Mennyibe kerülhet egy repülőgép? 
Megtudhattuk, hogy egy konkrét gép ára 
annak függvénye, milyen mértékű a 
kiépítettsége, milyen kényelmi 
szolgáltatások vagy technikai megoldások 
kerültek kivitelezésre az építés során. Szó 
esett arról is, hogy miért nehéz 
megmondani egy adott gép jóságát, 
használtságát. Ezt ugyanis az befolyásolja, 
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hogy a különböző alkatrészek, különböző 
időtartamra vannak hitelesítve. Ha ez az 
idő lejár, az adott alkatrészt azonnal, 
vizsgálat nélkül leselejtezik. Más részeket 
rendszeresen vizsgálnak, és ha a műszaki 
paraméterek indokolják - ugyanaz a sors 
vár rájuk, mint az előbb említettekre. 
Fiam arra volt kíváncsi: Miért 
szegecselnek mindent egy repülő építése, 
javítása során és miért nem hegesztéssel 
dolgoznak? A válaszból kiderült, hogy 
minden felhasznált szegecs az elviselendő 
terhelés részévé válik, míg hegesztés 
kötésmóddal ez a biztonsági követelmény 
nem megoldható. 
 
Amikor beszállunk a repülőgép elülső 
részén található ajtón, jobbra mennek az 
utasok és keresik meg kijelölt ülőhelyüket. 
Balra található egy szűk folyosó, amely a 
pilótafülke irányába vezet. A folyosó 
végéhez érve egy nagy lépcsőfokról 
lelépve érkezünk meg a fülke padlójára. 
Régen a felszálló gépeket öten irányították, 
manapság már csak mindössze 2 személy 
nagy műszaki támogatással vezeti a gépet 
úgy, hogy egy időben csak egyikük kezeli 
a mechanizmusokat. Egyszerű földi 
halandóként kapitánynak és első tisztnek 
hívjuk a pilótafülkében elhelyezkedő 
személyzet tagjait. Szakmai körök 
magyarosan ejtve fláj és nofláj emberről 
beszélnek, ezzel is jelezve, hogy az adott 
pillanatban ki az aktív irányító. Az ülésben 
való elhelyezkedéshez némi 
tornamutatvány szükségeltetik: a középen, 
elöl és felül elhelyezkedő kütyük százai 
miatt csak nagyon óvatosan lehet a 
pilótaülésbe huppanni. Az ölünkben a 
fordított bicikli kormányra emlékeztető 
szerkezet, az ujjaknál gyorsan elérhető 
gombokkal segíti a gép levegőbe 
emelkedését. A két pilótaülés között a földi 
irányítással és az utastérrel való 
kommunikációs-, valamint a hajtómű 
kezelésére szolgáló felület található. 
Előttünk és felettünk kismillió műszer, 
kijelző és kapcsoló segíti a biztonságos 
repülést. 
 

Balesetmentes, alkalmi pilótaként elhagyva 
a gép orrát még végig sétáltunk az 
utastérben. A 36 üléssor mögött található a 
légi kísérők munkahelye, mosdó, 
mellékhelység illetve a hátsó kijárat. 
 
Kiléptetéskor az biztonsági ellenőrzés 
kegyes volt hozzánk: az átvilágító kaput 
elkerülve egy oldalfolyosón hagyhattuk el 
reptéri látogatásunk színhelyét. A tervezett 
egy, másfél órás program helyett kettő és 
fél órán keresztül tartózkodtunk a 
szerelőcsarnokban, ahol mindvégig nagyon 
jól éreztük magunkat. 
A program véget ért, mi pedig rengeteg jó 
élménnyel gazdagodva indultunk haza. 
 
 
 

Soltész Miklós 
 
 
 

§ Jogi percek § 

 
 

Tájékoztatás néhány fontos 
jogszabálytervezetről 

 
A közelmúltban több olyan jogszabály 
előkészítése indult meg, melyek jelentősen 
befolyásolják a fogyatékos emberek életét. 
Noha egyelőre csupán tervezetek 
készültek, melyek az elfogadásig még 
változhatnak, mindenképpen érdemes 
ezekkel már most foglalkozni, illetve az 
esetleg tagjainkat hátrányosan érintő 
változások ellen érdekérvényesítő 
tevékenységünk keretében fellépni. A két 
legfontosabb terület, melyet a tervezett 
változások érintenek, a fogyatékos 
emberek parkolási kedvezményei, valamint 
a mozgásukban korlátozott személyek 
gépjárműszerzési támogatása. 
 
A fent említett két témakör közül tagjaink 
szempontjából a parkolási igazolványok 
bírnak nagyobb jelentőséggel, mivel 
jelenleg a kedvezményekre a 
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látássérültségük alapján vakok személyi 
járadékában, vagy fogyatékossági 
támogatásban részesülők is jogosultak. 
Fontos viszont megemlíteni azt is, hogy a 
hallássérült emberek nem jogosultak a 
kedvezményes parkolásra, s e 
diszkriminatív, a hallássérült embereket a 
többi fogyatékos emberrel szemben 
hátrányosan érintő szabályozás 
megváltoztatása mindenképpen 
szükségesnek mutatkozik. A közelmúltban 
nyilvánosságra került információk szerint 
az új tervezet legalább kétféle parkolási 
igazolvány között tenne különbséget. Az 
egyik a mozgássérült, saját jogosítvánnyal 
rendelkező személyek részére járna, a 
másik igazolvány a gépjármű vezetésére 
nem képes fogyatékos személyeket illetné 
meg. Az utóbbi dokumentum azonban a 
jelenlegi szabályozással szemben nem 
jogosítana korlátlan idejű parkolásra, 
hanem csupán meghatározott idejű (esetleg 
2 óra) várakozást tenne lehetővé. 
Álláspontunk szerint a jogosultak ilyen 
módon való megkülönböztetése nem 
indokolt, és tagságunk érdekeit sérti. 
Előfordulhat ugyanis, hogy valakinek – 
például - egészségügyi intézmény 
felkeresése, vagy munkavégzés céljából 
ettől hosszabb ideig kell várakoznia. 
Mindezek alapján akár egy, akár több 
típusa lesz a parkolási igazolványoknak, 
szükségesnek tartjuk, hogy a parkolási 
kedvezmény továbbra is időbeli korlátozás 
nélkül igénybe vehető legyen valamennyi 
jogosult számára. Ezt az álláspontot 
támasztja alá az is, hogy a parkolási 
kedvezmények újraszabályozásának 
legfőbb indoka a visszaélések 
visszaszorítása, e cél elérését viszont a 
parkolás idejének korlátozása nem segíti 
elő. 
 
A fentieken túl fontos változás lehet, hogy 
a parkolási igazolvány megszerzésére a 
továbbiakban nem lesz alkalmas a házi 
orvosok által kiállított úgynevezett 7 
pontos igazolás, mely a fogyatékos 
személyek tömegközlekedés használatára 
való képességét minősíti. A parkolási 

kedvezményt a tervezett szabályozás 
elfogadása esetén immár csupán a Nemzeti 
Rehabilitációs és Szociális Hivatal 
szakértőinek állásfoglalása alapján lehet 
igénybe venni. Az említett, röviden 
gyakran NRSZH-nak nevezett intézmény 
az ORSZI (Országos Rehabilitációs és 
Szociális Szakértői Intézet) jogutóda 2011. 
január 1-jétől. 
 
A gépjárműszerzés támogatásával 
kapcsolatban utalunk arra, hogy e juttatásra 
csupán azon tagjaink jogosultak, akik 
egyben mozgássérültnek is minősülnek, 
ezért az ezen a területen tervezett 
változtatásokat csak nagyon röviden 
említjük. A támogatás várhatóan 2012-től 
jelentős mértékben emelkedik, a jelenlegi 
mérték (320 000 Ft) több mint 
kétszeresére. A támogatás igényléséhez 
szükséges orvosi igazolás kiadásának joga 
azonban a házi orvosoktól szintén az 
NRSZH orvos szakértőihez kerül. A 
támogatás odaítélésénél előnyben fognak 
részesülni azok az igénylők, akik a 
gépkocsit tanulmányaik folytatásához, 
vagy munkavégzésükhöz kívánják igénybe 
venni, más igénylők csak akkor kaphatnak 
támogatást, ha a kedvezményezett 
jogosultak közül mindenki megkapta a 
juttatást, és a rendelkezésre álló 
költségvetési keret még ekkor sem merült 
ki. 
 
Végezetül ismételten felhívom a kedves 
olvasók figyelmét, hogy a cikkemben 
ismertetett változások egyelőre csupán 
tervezetek, azok az új jogszabályok 
elfogadásáig még jelentősen változhatnak. 
A változásokról igyekszünk Önöket 
mielőbb tájékoztatni. 
 

 
 
 
 

dr. Oszvári Lukács Ádám 
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Érdekes sorok 

 
Érdekes sorok rovatunkban ez alkalommal 
egy különleges, fogyatékosügyi 
szervezetek összefogásával megvalósuló 
kezdeményezésről adunk tájékoztatást. E 
kezdeményezés lényege, hogy a 
Fogyatékos Emberek Szervezeteinek 
Tanácsa (FESZT), valamint annak 
tagszervezetei közös felhívással fordulnak 
Magyarország lakosságához, ugyanis az 
országvezetés előzetes egyeztetés nélkül 
igyekszik a fogyatékos, valamint a 
megváltozott munkaképességű embereket 
érintő ellátási formák rendszerének 
átalakítására. Illeszkedve a Kormány által 
alkalmazott „Szociális konzultáció” 
módszeréhez, a fogyatékosügyi 
szervezetek összefogásával megvalósuló 
„Társadalmi konzultáció” célja annak 
felmérése, hogy a Magyar Köztársaság 
polgárai milyen módon tartják 
elfogadhatónak a hátrányos helyzetben 
lévő fogyatékos és megváltozott 
munkaképességű állampolgárok számára 
rendelkezésre álló egyes 
társadalombiztosítási ellátások átalakítását, 
valamint milyen módon tartják 
szükségesnek és elfogadhatónak a réteg 
társadalmi be, illetve vissza -
illeszkedésének támogatását. Az 
alábbiakban a „Társadalmi konzultációról” 
tájékoztató felhívást adjuk közre, az ahhoz 
kapcsolódó, kitöltésre váró kérdőívet pedig 
hamarosan elektronikus, valamint postai 
úton juttatjuk el tagjainkhoz, de a kérdés-
sor letölthető lesz a www.siketvak.hu 
weboldalról is. A kérdőívhez, valamint 
annak kitöltéséhez kapcsolódó, esetleges 
kérdések esetén Egyesületünk tagjai 
Kedves Édához, a szervezet 
ügyvezetőjéhez fordulhatnak az alábbi 
elérhetőségeken: Telefonszám: 06-30/443-
9285  
E-mail: kedveseda@siketvakrehab.hu  
A kitöltött kérdőívek összesítését 
követően, a felmérés „végeredményét” a 
FESZT eljuttatja a kormány képviselőinek. 
A kezdeményezéssel kapcsolatos 

fejleményekről természetesen 
folyamatosan tájékoztatni fogjuk Kedves 
Olvasóinkat. 

 
FELHÍVÁS 

 
Valamennyi SVOE tag, klub, intézmény, 

továbbá együttműködő alapítványok, 
szervezetek, megváltozott munkaképességű 

embereket foglalkoztató vállalkozások, 
emberi jogi és jogvédő szervezetek, 

szakszervezetek, illetve a fogyatékos és 
megváltozott munkaképességű emberekért 
felelősséget érző állampolgárok számára. 

 
A SVOE, valamint a fogyatékossággal élő 
emberek országos érdekérvényesítő 
szervezetei: Autisták Országos Szövetsége 
(AOSZ), Magyar Vakok és Gyengénlátók 
Országos Szövetsége (MVGYOSZ ), a 
Mozgáskorlátozottak Országos Szövetsége 
(MEOSZ), Siketek és Nagyothallók 
Országos Szövetsége (SINOSZ), a 
Siketvakok Országos Egyesülete, a 
Szervátültetettek Országos Szövetsége, 
valamint a Fogyatékos Emberek 
Szervezeteinek Tanácsa (FESZT) és annak 
tagszervezetei elhatározták, hogy közös 
felhívással fordulnak Magyarország 
lakosságához. 
 
Illeszkedve a Kormány által alkalmazott 
„Szociális konzultáció” módszeréhez, a 
mellékelt kérdőívvel „Társadalmi 
párbeszédet” kezdeményezünk a magyar 
polgárokkal. 
A „Társadalmi párbeszéd” célja annak 
felmérése, hogy a Magyar Köztársaság 
polgárai milyen módon tartják 
elfogadhatónak a hátrányos helyzetben 
lévő fogyatékos és megváltozott 
munkaképességű állampolgárok számára 
rendelkezésre álló egyes 
társadalombiztosítási ellátások átalakítását, 
valamint milyen módon tartják 
szükségesnek és elfogadhatónak a réteg 
társadalmi be, illetve vissza -
illeszkedésének támogatását.  
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Kérjük, nyújtson segítséget ahhoz, hogy 
a mellékelt „Társadalmi párbeszéd 
kérdőív” minél több emberhez eljusson 
személyes átadással, postai 
küldeményként, elektronikus levél 
formájában, internetes letöltéssel, vagy 
bármely más alkalmas módon és az 
emberek minél nagyobb számban 
adjanak választ a kérdőívben feltett 
kérdésekre.  
Ha szükséges, akkor az egyes kérdések 
tartalmának értelmezésével is nyújtson 
segítséget azok számára, akik vállalják a 
válaszadást. 
A válaszadás történhet névvel, vagy név 
nélkül is. Természetesen a név vállalása 
nagyobb elkötelezettséget jelent a 
kérdésekre adandó válaszokkal 
kapcsolatosan, azonban semmiképpen sem 
célszerű a név szerinti válaszadást 
erőltetni, a lényeg az önkéntes szabad 
döntés tiszteletben tartása. 
 
Kérjük, hogy a válaszadókat semmilyen 
módon ne befolyásolja a szabad 
akaratból történő válaszadásban! 
 
Kérjük, nyújtson segítséget abban, hogy 
a kérdőívek minél nagyobb számban 
visszajussanak a kérdőívet kibocsátó 
érdekérvényesítő szervezetek 
valamelyikéhez  nyomtatott, vagy 
elektronikus formában, annak érdekében, 
hogy a társadalom szándékait az 
érdekérvényesítő szervezetek 
közvetíthessék a döntéshozók számára. 
A SVOE tagjai számára elektronikus és 
nyomtatott formában is eljuttatjuk a jelen 
felhívást, valamint a Társadalmi 
párbeszéd kérdőívet. 
Ezenkívül, mindkét dokumentum 2011. 
augusztus 19.-től kezdődően letölthető a 
SVOE honlapjáról -www.siketvak.hu  
A Társadalmi párbeszéd kérdőív 
szabadon másolható! 
 
Kérjük, hogy az egyesületek, valamint 
az együttműködő szervezetek, és 
személyek, a dokumentumokat tegyék 
fel a saját honlapjukra is, illetve minden 

alkalmas módon, aktivistáik, 
munkatársaik, családtagjaik, 
szomszédjaik, ismerőseik segítségével 
terjesszék minél szélesebb körben. 
 
Kérjük az, együttműködő szervezeteket 
és személyeket, hogy a kérdőíveket 
minél gyorsabban terjesszék és a 
kitöltött kérd őíveket legalább hetente 
juttassák vissza a SVOE számára, 
először elektronikusan szkennelt 
formában, majd 100 darabos kötegekben 
postai úton, mert szeretnénk a társadalmat 
a médiumokon keresztül, illetve az őszi 
parlamenti ciklus kezdetekor a 
döntéshozókat elektronikus levél 
formájában közvetlenül, időről – időre 
tájékoztatni a Társadalmi párbeszéd 
eredményeiről. 
A SVOE honlapján illetve a Szemfüles 
című lapban rendszeresen közzé tesszük a 
tagszervezetek és együttműködő 
szervezetek közreműködésével beérkezett 
kitöltött kérdőívek számát és azok 
összesített eredményeit. 
 
Kérem, hogy a Társadalmi párbeszéd 
kérdőív terjesztésében, a minél 
magasabb számú válaszadás elérése 
érdekében, valamennyi együttműködő 
szervezetünk, munkatársunk, 
aktivistánk és mindazok, akik fontosnak 
érzik az egyenrangú társadalmi 
együttélést, a fogyatékos és megváltozott 
munkaképességű emberek, illetve 
Magyarország valamennyi polgára 
érdekében aktívan vegyen részt. 
 
Sok sikert kívánok a munkához! 
 
 
 
Kedves Éda 
Ügyvezető 
Siketvakok Országos Egyesülete 
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Kishírek, érdekességek a 
nagyvilágból 

 
Hallásjavító eszköz a fogakon 

A fogakon keresztül közvetíti a hangokat 
az a hallási segédeszköz, melynek 
jóváhagyták használatát Európában. A 
SoundBite névre keresztelt készülék az 
állkapocscsonton át juttatja a hangokat a 
belsőfülbe. A felső őrlőkre illesztik rá és 
minden egyes szerkezetet egyedileg 
készítenek el leendő tulajdonosa számára. 
 
A brit Siketek Királyi Nemzeti Intézete 
(RNID) felhívta a figyelmet arra, hogy 
nem minden halláskárosult számára lehet 
megfelelő az eszköz. Míg a hagyományos 
hallókészülékek a levegő vezetőképességét 
használják a hangerő növelésére, a 
SoundBite másféle megközelítéssel 
működik: a csontok segítségével. Először 
is a sérült fül mögé helyezett apró 
mikrofonok hálózata felveszi a 
környezetből származó hangokat, majd 
kiszűri belőle a zajokat. A hang vezeték 
nélkül kerül a szájba ültetett eszközbe. Az 
eszköz vibráló jelzést ad le a fogakba és a 
csontokba, mely közvetlenül a cochleába, 
azaz a belső fül hallásért felelős részébe 
jut. A közép-és külsőfület elkerüli a 
folyamat. Akik fél fülükre siketek, azok 
így mindkét fülükre hallhatnak 
segítségével. A rendszert gyártó cég, a 
Sonitus Medical elmondta, hogy ez az első 
olyan, csontot közvetítő közegként 
használó szerkezet, melyet nem sebészeti 
úton kell a beteg szervezetében elhelyezni. 
 
Csak Nagy-Britannia területén mintegy 9 
millió siket és halláskárosult él. Az RNID 
szerint csak 6 milliónak van szüksége 
gyógyászati segédeszközre, de közülük 
csak 2 millió használja azt. Sokan 
esztétikai okból tartózkodnak viselésétől, 
mások nem tudják megbeszélni a 
háziorvosukkal, hogy írja fel receptre, 
mondta el Angela King, az RNID vezető 
audológiai tanácsadója. Nincs rá 

semmilyen garancia, hogy az Egyesült 
Királyságban majd kitörő lelkesedés 
fogadja, tette hozzá. „Ránézésre sem lehet 
valami kényelmes viselni. Aki nem szereti 
a hagyományos segédeszközöket, annak ez 
sem nyeri majd el a tetszését, mert itt is 
kerül valami a fül mögé” - mondta Ms 
King. 

Forrás: www.elitmed.hu 

 

A nyugodt alvás ellenségei 
  
Testi és lelki erőforrásaink megújulása 
érdekében rendkívül fontos szerepe van az 
alvásnak. Ilyenkor igyekszünk a külvilág 
eseményeitől teljesen megszabadulni és 
kikapcsolni. A felpörgetett élettempó és a 
sok stressz miatt sokan alvászavarokkal 
küszködnek, melyek közül a leggyakoribb 
az álmatlanság és a napközbeni álmosság. 
Annak érdekében, hogy frissnek és 
ébernek érezzük magunkat, az alvás 
mennyiségét alvásigényünknek 
megfelelően kell alakítanunk, ami 
egyénenként nagy eltérést mutat.  
 
Egyesek számára a napközbeni álmosság 
teljesen megszokottá válik – mivel 
többnyire alacsony vérnyomással 
rendelkeznek –, ezért nem tesznek semmit 
annak érdekében, hogy ezt az állapotot 
megváltoztassák. A túlzott 
kávéfogyasztással nem oldják meg a 
problémát. A megfelelő alvásmennyiség 
jóval fontosabb, mint ahogyan azt sokan 
gondolják. A legtöbben szívesen elcsennek 
alvásidejükből két-három órát, annak 
érdekében, hogy internetezzenek vagy 
olvassanak stb. anélkül, hogy a negatív 
következményekre gondolnának. 
Felnőtteknek hét-nyolc-, míg serdülőknek 
kilenc óra alvásra van szükségük.  
 
Ne feledjük, hogy az ágy alvásra és 
szerelmi együttlét igénybevételére való. Ne 
olvassunk, ne tévézünk, ne laptopozzunk 
és ne együnk az ágyban! Mindennek 
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megvan a maga helye. A Tv-nézés legjobb 
helyszíne a nappali. Az internet pedig 
elveszi az időérzékünket, és akár éjszakába 
nyúlóan is gép előtt ücsöröghetünk, ami 
szintén alvásminőségünk rovására megy. A 
családi problémák megbeszélését is ágyon 
kívül intézzük, mivel a problémákon való 
rágódás beindítja a gondolatok menetét, 
aminek következtében képtelenek leszünk 
leállni. Ez szintén elűzi az álmot.  
 
Azoknak, akiknek az alvással és az 
elalvással problémáik vannak, 
törekedjenek arra, hogy minden este – 
lehetőleg még hétvégén is – mindig 
ugyanabban az időpontban térjenek aludni. 
Az egészséges és rendszeres táplálkozás 
segít a szervezet egyensúlyi állapotának 
fenntartásában. A bőséges reggeli, a 
változatos ebéd és a könnyed vacsora 
hozzásegíthet ahhoz, hogy éjszaka 
nyugodtan aludjunk.  
 
Mindenkinek ki kell tapasztalni, melyek 
azok az apró trükkök, amelyek 
hozzásegítik ahhoz, hogy könnyebben 
álomba merüljön. Ez lehet egy forró fürdő, 
könnyed masszázs, tea vagy tej 
fogyasztása, relaxációs zene hallgatása, 
esetleg meditációs gyakorlatok végzése. 
Ezek a lazító gyakorlatok segítségünkre 
lehetnek abban, hogy nyugodtan aludjunk 
és kipihenten ébredjünk.  
 

Forrás: www.mno.hu 

 
 

Egyre veszélyesebb a világ a 
nagyragadozók eltűnésével 

A csúcsragadozók és a nagy növényevők 
kihalása nagyon súlyos károkat okoz az 
ökoszisztémában: megnövekszik a fertőző 
betegségek gyakorisága, elterjednek a 
tájidegen fajok, de változások következnek 
be a növényzetben, a talajban, a vízben és 
az atmoszférában is. 

Aggasztó címet adott egy nemzetközi 
kutatócsoport a Science folyóirat egyik 
korábbi számában megjelent 
figyelemfelkeltő cikkének: A Föld bolygó 
trofikus leromlása. (A trofikus kapcsolatok 
az élőlények között kialakuló táplálkozási 
kölcsönhatások.) A kutatók azt a 
következtetést vonták le vizsgálataikból, 
hogy a nagyragadozók és növényevők 
egyedszámának csökkenése a világ minden 
vidékén jelentős változást okoz a Föld 
szárazföldi, édesvízi és tengeri 
ökoszisztémáiban. A tanulmány azt állítja, 
hogy a csúcsfogyasztók eltüntetése az 
ökoszisztémákból talán "az emberiség 
legerősebb hatása a természetre". Ez a 
hatás csak részben jelenti az állatok 
közvetlen kiirtását, ennél is fontosabb a 
nagytestű, általában mozgékony élőlények 
életterének beszűkítése és feldarabolása. 

Mik azok a csúcsfogyasztók? 

A csúcsfogyasztók közé olyan állatok 
tartoznak, mint a nagymacskák, farkasok, 
bölények, cápák és nagytermetű cetek. 
Ezek jellemzően nagytestű, hosszú életű 
állatok, amelyek alkalmatlanok a 
laboratóriumi vizsgálatokra, ennek 
következtében az a hatás, amelyet az 
ökoszisztémákból való eltávolításuk okoz, 
nehezen dokumentálható. A kutatócsoport 
áttekintette az elméleti és tapasztalati 
tényeket azzal kapcsolatban, hogyan 
befolyásolja a csúcsragadozók és -
növényevők hanyatlása a Föld szárazföldi, 
édesvízi és tengeri ökoszisztémáit. 
Eredményeik arra utalnak, hogy a trofikus 
leromlás, vagyis a nagy csúcsfogyasztók 
eltűnése a természetből világszerte 
kiterjedt kaszkád (vízesésszerűen 
továbbterjedő) hatásokat okoz az 
ökoszisztémákban, különösen, amikor 
olyan tényezők súlyosbítják, mint a 
földhasználati gyakorlat, az 
éghajlatváltozás, az élőhely elvesztése és a 
környezetszennyezés. 

"A már meglévő tanulmányok áttekintése 
egyértelműen mutatja, hogy a fentről lefelé 
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irányuló kaszkád hatások erőteljesek és 
elterjedtek a természetben" - mondja a cikk 
vezető szerzője, James A. Estes, a Santa 
Cruz-i Kaliforniai Egyetem ökológus és 
evolúcióbiológus professzora. "Sürgős 
szükség van interdiszciplináris kutatásra 
annak előrejelzésére, hogyan károsítja a 
bolygó ökoszisztémáit a felső szinten lévő 
fogyasztók folyamatos elvesztése." 

Példák a csúcsfogyasztók hanyatlásának 
hatásaira 

Az oroszlánok és leopárdok számának 
csökkenése miatt például Afrika szub-
szaharai régiójában felduzzadt a páviánok 
populációja. Ez nem várt módon 
megnövelte a bélparaziták átadását a 
páviánokról az emberekre, mivel a 
főemlősök kénytelenek az emberi 
településekhez közelebb „költözni” élelem-
felkutatás céljából. A 20. századi ipari 
méretű bálnavadászat miatt pedig rengeteg 
planktonfogyasztó nagy cet tűnt el a 
tengerekből. Ezekről az állatokról most 
már tudjuk, hogy rengeteg szenet kötnek 
meg ürülékükkel, amely lesüllyed a tenger 
mélyére. A következmény: mintegy 105 
millió tonna plusz szén légkörbe kerülése, 
ami hozzájárul az éghajlatváltozáshoz. 

"A cikkben alaposan megtárgyalt trofikus 
kaszkádfolyamatok minden ökológiai 
rendszerben előfordulnak" - nyilatkozta 
Jordán Ferenc rendszerökológiával 
foglalkozó kutató, a Trentói Egyetem 
munkatársa. "A folyamat lényege, hogy a 
táplálékhálózatban fentről jövő hatás, 
például egy csúcsragadozó megzavarása, 
lefelé váltakozó előjellel jelenik meg. A 
kardszárnyú delfin például negatív hatással 
van a tengeri vidrára, az pedig a tengeri 
sünre. Így a delfin segíti a sünt, hiszen 
annak fogyasztóját fogyasztja. Ezeknek a 
kaszkádoknak a kialakulásához nincs is 
semmi másra szükség, mint két 
szomszédos préda-predátor kapcsolatra." 

 

Kardszárnyú delfin 

"A kaszkádokhoz nem feltétlenül kellenek 
klasszikus értelemben vett 
csúcsragadozók" - folytatta Jordán. "Így 
tehát a Balatonban, vagy épp egy 
pocsolyában is végbemennek a cikkben 
bemutatott folyamatok. A nagytestű, jól 
ismert csúcsragadozók valószínűleg 
fontosabbak ilyen szempontból, hiszen ők 
általában kevésbé helyettesíthetők más 
fajokkal, kihalásuk nagyobb 
bonyodalommal jár. A táplálékhálózat 
közepén és alján rendszerint nagyobb a 
ráhagyás, azaz a redundancia." 

"A kaszkádok rejtett természete körül sincs 
semmi misztikum. Sok ökológiai folyamat 
időbeli lefutása eltér a mi megszokott 
emberi időskálánktól: egyszerűen nem 
érzékelünk olyan hatásokat, amelyek 
mondjuk évtizedek alatt mennek végbe. 
Pont ezért lehet fontos szerepe a 
szimulációs modellek vizsgálatának. 
Ilyeneket használ például halászati 
előrejelzésekre a Mezőgazdasági és 
Élelmezési Világszervezet (FAO), és a 
módszertan folyamatos fejlesztéséhez 
magyar kutatók is hozzájárulnak" - zárta a 
cikkel kapcsolatos kiegészítését Jordán 
Ferenc kutató. 

 

Forrás: www.origo.hu 

 

Összeállította: Gabó 

 



Új SzemFüles                                                 10-11. szám, 2011. május-augusztus 

 

 > 38 <                                                                    

KönyvjelzőKönyvjelzőKönyvjelzőKönyvjelző    

 
Minden év június 27-én megemlékezünk 
Helen Keller, a világ legismertebb siketvak 
személyiségének születésnapjáról. Talán 
kevesen tudják, hogy ez az emléknap 
egyúttal a Nemzetközi Siketvak 
Világnapot is jelöli. E jeles nap alkalmából 
kultúra rovatunkban ezúttal Helen Keller 
„Csöndes, sötét világom – Egy siket-néma 
vak leány önéletírása” című önéletrajzi 
könyvének előszavába és 1. fejezetébe 
nyerhetnek bepillantást a Kedves Olvasók 
(a könyvet magyarra fordította: Dr. Boros 
György, szerkesztette: Török Ilona, kiadta: 
Pont Kiadó, 1997.): 

Előszó 

Aki eddig még nem találkozott e könyv 
írójának nevével, és kíváncsian belelapoz a 
könyvbe, valószínűleg már néhány 
bekezdés átfutása után hitetlenkedve keres 
vissza a címoldalra, és nézi meg 
gondosabban az alcímet is. Lehetséges, 
hogy egy siket-néma-vak leány önéletírását 
tartom a kezemben? - tűnődik. 

"Egy meleg júliusi napon két kisgyermek 
ült a veranda lépcsőin. Az egyik olyan 
fekete volt, mint az ébenfa, haja kis 
fürtökben összekondorodva. A másik fehér 
volt. Haja hosszú, aranyfürtű." - emlékezik 
az akkor ifjú írónő életének egy hatéves 
kori, gondtalan jelenetére. 

És a sok, a halló-beszélő-látó olvasót is 
elragadó, hangulatos, emlékezetes 
kirándulásról, utazásról szóló leírás? Íme, 
közülük véletlenszerűen az egyik: "Téli 
havas táj borult a világra s a reggeli 
órában már alig lehetett ráismerni a tájra. 
Az utak el voltak födve, egyetlen határjelző 
nem látszott, csak a sok hó s a kiemelkedő 
bozontos fa." 

És még egy feljegyzés a New-York-ban 
töltött két évéből: "A nagyszerű öböl 
méltóságos csöndben fürdött az októberi 

napfényben, s a hajók úgy jöttek-mentek 
mint hiú álomképek. Az óceán felé haladók 
lassan-lassan eltűntek, mint a felhők, 
midőn arany helyett szürke mezt öltenek. A 
hazatérők gyorsabban igyekeztek, mint a 
megérkező madár, midőn fészkét 
meglátja." 

A mai kor embere, akinek ha - ami nem 
valószínű - csupán a televízió áll 
rendelkezésére mint ismeretforrás, akkor is 
naponta találkozhat a közvetlen 
valóságában egyáltalán nem létező, 
számára egzotikus állatokkal, növényekkel, 
a körülötte soha elő nem forduló természeti 
jelenségekkel, s tudhat még egyre többet 
embertársairól. A kinyílt világból 
megismerhető különlegességek között az 
emberi másságokról, főként a mindenkit 
érintő vagy elérhető súlyos betegségekről, 
sérülésekről is sok szó esik. És egyre 
gyakrabban hallhatunk azokról a 
szerencsére nem mindenkit érintő, de 
mindenkit elérhető és érdeklő 
rendellenességekről is, amelyek a 
születéstől jelen lehetnek, vagy később 
keletkezhetnek és az életút végéig 
megmaradnak, mint pl. a siketség, a 
vakság, a mozgáskorlátozottság. Ilymódon 
az információkra nyitott ember 
megtudhatja, hogy a látó, halló, jól mozgó 
átlagemberre szabott világban hogyan 
élnek az akadályozott emberek, hogyan 
pótolják hiányaikat, környezetük hogyan 
segíti vagy nehezíti törekvéseiket, milyen 
lehetőségek állnak rendelkezésükre 
képességeik fejlesztésére, tehetségük 
kibontakoztatására. 

És mégis meghökken az először felületesen 
olvasottakon, valami megfejtésre váró 
titkot, talán csodát sejt az olvasó, vagy 
éppen csalásra, szemfényvesztésre 
gyanakszik. 

Pedig nem csoda és főként nem csalás, 
szemfényvesztés az, amiről ez a 
különlegesen érdekes és megejtően szép 
írás szól. Egy valóságos emberrel, egy 
rokonszenves fiatal amerikai nővel 
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ismerkedünk meg, aki mindössze abban 
különbözött az átlagemberektől, hogy 
látásától és hallásától másfél évesen 
megfosztva, rendkívül nehezítetten, kerülő 
utakon, de szerencsére kitűnő 
szociokulturális feltételek mellett 
bontakoztatta ki nem mindennapos 
tehetségét. 

Ezt a mintegy húsz éven át tartó küzdelmes 
önmegvalósítási folyamatot követhetjük 
nyomon a könyvben. Tegyük mindjárt 
hozzá, most már hangsúlyosan, hogy nem 
egy idős ember lezárt életútjának 
folyamatával ismerkedünk meg, hiszen 
Helen Keller 88 évesen halt meg, tehát 
küzdelmekben, eseményekben rendkívül 
gazdag további évtizedek következnek 
még az itt feltáruló kezdeti időszak után. 
Ám ez a kezdeti időszak, mint minden 
ember életében, meghatározó jelentőségű 
volt számára. Sőt az e könyv 
megjelenésekor 24 éves írónő egészen kora 
gyermekkora, az első tanítója, Sullivan 
kisasszony kitűnő, 7 éves korától nyújtott 
páratlanul sikeres pedagógusi 
közreműködése előtti években történtek is 
igen fontosak voltak szinte hihetetlen 
teljesítményei megalapozásában. 

A könyvben is találunk egy-egy utalást 
erre, de a modern gyógypedagógia hiteles 
szakirodalmi közlései alapján 
bizonyossággal állíthatjuk, hogy a 
szülőkön, mindenekelőtt az édesanyán túl, 
a fenti első idézet "ébenfa" hasonlattal 
illetett kisgyermek szereplőjének, a 
könyvben másutt is emlegetett, három 
évvel idősebb kis játszótársnak, Marthanak 
hallatlanul nagy érdemei voltak Helen 
fejlődésében. 

Kettejük kapcsolatában, tanulta meg - 
később pontosan már sohasem 
regisztrálhatóan - a mindennapos 
viselkedési szokásokat, ismerte meg a 
közelében levő tárgyakat és a sok együttes 
hancúrozás alakította ki az első 
kommunikációs eszköztárat is. 

Így, amikor az általa "lelkem 
születésnapjának" nevezett 1887. március 
3-án, a 21 éves "Tanító", Miss Anne 
Mansfield Sullivan megjelent Helen 
életében, egy a közvetlen környezetében 
már "kitűnően" tájékozódó, eleven, 
kíváncsi és tegyük hozzá, hogy alaposan 
elkényeztetett gyermekkel indult el a 
könyvben részletesen feltáruló, valóban 
fantasztikus pedagógiai történet. 

Egy kivételes életutat megjárni képes 
gyermek és egy kivételes nevelő egyéniség 
találkozása ez. 

Sullivan kisasszony ugyanis azon túl, hogy 
korábban már a híres Perkins-intézetben a 
kevésbé tehetséges Laura Bridgmann 
siket-vak lánnyal foglalkozott, és éppen 
akkor lett szakképzett gyógypedagógus, 
egyéni adottságai és körülményei révén is 
igen alkalmas volt Helen nevelésére. 

Miss Sullivan 1866-ban, Sprinfiedben 
(Massachusetts államban) született, 
szegény ír bevándorlók gyermekeként. 
Részeges apja sokszor elverte, majd 
amikor édesanyja korán meghalt, 
kisöccsével együtt egy bostoni 
szegényházba került elesettek, nyomorban 
felnőttek és gyengeelméjűek közé. Öccse, 
Jim rövidesen meghalt, ő pedig 14 évesen, 
félig vakon, tanítványként került a vakok 
Perkins-intézetébe. Ott hamarosan 
feltűnést keltett szívós akaratával, 
tanulmányaiban való gyors haladásával, 
tehetségével és az elesettek iránti mély 
együttérzésével. 

Hogy kettejük szimbiozisában, azaz 
folytonos, valóságos együttműködő 
együttlétükben, különösen a nevezetes 
"víz" szó-fogalom felismerés történet után, 
Helen immár "tudatosan" hogyan jutott 
először az alapismeretek, majd a 
tudományok és idegen nyelvek birtokába - 
az is feltárul előttünk a könyvben. 

Talán legjobban az általa "sötét felhő"-nek 
nevezett, 12 éves korából származó 
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esemény érzékelteti, hogy milyen kerülő 
utakhoz kell az embernek (különösen a 
gyermeknek) folyamodnia, ha az 
alkalmazkodási, tanulási követelmények 
meghaladják lehetőségeit, s ugyanakkor 
milyen kudarcok is érhetik, amíg 
megtapasztalja, hogy másokkal ez másként 
történik. 

"Abban az időben mindent, amit olvastam, 
mohón nyeltem el, anélkül, hogy saját 
gondolatomnak tartottam volna, s még 
most sem tudom jól elválasztani a magam 
gondolatait azoktól, amelyeket könyvekben 
találtam. Ennek, gondolom az az oka, hogy 
benyomásaimat mindig mások látása és 
hallása után szerzem," 

Helen egyetemi felvétele után már tudja, 
hogy a tudományok megismerésének járt 
útjai el vannak zárva előle, hogy járatlan 
utakon kell keresztül törnie, hogy sokszor, 
a látó-halló embereknél jóval többször kell 
a másoktól szerzett tapasztalatokkal 
megelégednie. De gyermekként még 
csapdába esik, úgy ír le egy benne élő, 
készen kapott történetet, mintha az az ő 
saját élményeiből állt volna gondolati 
egésszé. És amikor ezt környezete 
észreveszi és megszégyeníti, csalódottan és 
boldogtalanul védekezik. 

A "titok" megfejtésében az ő 
önmegfigyelésein alapuló megállapításai 
visznek közelebb bennünket. 

Egyik levelében, 1899-ben, egy akkor 
Bostonban divatos impresszionista 
festőművész képeiről tesz említést. 

"Itt mindenki a Sargent-féle képekről 
beszél. Azt mondják, hogy bámulatra méltó 
arckép-kiállítás. Mennyire szeretném, ha 
én is láthatnám a szemeimmel. Mennyire 
tudnék gyönyörködni szépségükben és 
színükben. No, de örvendek, hogy így sem 
vagyok megfosztva minden élvezettől. 
Legalább a barátaim szemével én is látom, 
ami nekem igazi öröm. Annyira hálás 
vagyok, hogy tudom élvezni a barátaim 

által összegyűjtött és kezemre tett (ti. 
tenyerébe írott) szépségeket." 

A szobrokkal való találkozásairól tett 
vallomásai is nagyon tanulságosak. 

"A múzeumok és műcsarnokok is sok 
mulatságot és inspiratiót nyújtanak. Sokak 
furcsának találhatják, hogy kézzel élvezni 
lehessen a hideg márvány szépségét, 
kifejezését anélkül, hogy a látást segítségül 
hívhatnók; s mégis tény, hogy én a nagy 
szoborművek szépségéből valóságos 
élvezetet tudok meríteni." 

Mindez számunkra kevésbé meglepő, ha 
tudjuk, hogy Budapesten nemrégiben pl. a 
Kiscelli múzeumban szoborkiállítást 
rendeztek vakoknak, vagy hallottunk róla, 
hogy vak iskolások rendszeresen látogatják 
a múzeumokat, hogy kezükkel 
ismerkedjenek a tárgyakkal. 

De Helen így folytatja beszámolóját: 
"Midőn ujjaimat végig viszem a vonalakon 
és görbületeken, fölfedezem azt a 
gondolatot és érzelmet, amelyet a művész 
lehelt belé. Az istenek és hősök arcán 
éppúgy fölfedezem a gyűlöletet, bátorságot 
és szeretetet, mint az élő arcon, ha 
módomban áll megtapintani. A Diana 
mozdulatán megérzem az erdő szabadságát 
és kedvességét, s azt a szellemet, amely 
megszelídíti az oroszlánt és lecsillapítja a 
legvadabb szenvedélyt is. Az én lelkem 
gyönyörűséggel telik el a Venus 
nyugodtságán és bájos hajlásain. A Barré-
féle bronzszobrokról ki tudom olvasni a 
művész titkait." 

Lám, a tapintás útján szerzett tapasztalatait 
ő is kiegészíti képzeletével, amint azt mi is 
tesszük a látás útján szerzettekkel és így 
jutunk (látók és nem látók egyaránt) a 
legegyénibb művészi élményekhez. 

Helen későbbi, e könyvben még nem 
ismerhető életútján Miss Sullivan hosszabb 
betegségének idején, majd annak halála 
(1936) után, 23 éven át Polly Thompson a 
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titkárnője és kísérője. Polly is nagy 
hatással volt rá és nélkülözhetetlen élete 
mindennapjaiban. Mellette számos barátja, 
tisztelője, egy időben férfi titkára és 
egyben szerelme veszi körül. 

Kora több kiválóságával is megismerkedik, 
akiktől sokat tanul és akikre ő is nagy 
hatással van. Azt már e könyvből is 
megtudjuk, hogy Alexander Graham Bell, 
a telefon feltalálója az egyik legjobb 
barátja. Ezt azzal is kifejezi, hogy neki 
ajánlja életleírását, annak a Bell-nek, "aki 
megtanította a siketeket beszélni és a 
figyelő fület szót hallani az Óceántól a 
Sziklás Hegységig." Hasonlóan ismert már 
ebből az időből, hogy Mark Twain-nel is 
találkozik, aki szerint: "A XIX. század két 
legérdekesebb egyénisége Napoleon és 
Helen Keller volt." Később aztán Thomas 
Alva Edison, Rabindranath Tagore, 
Charlie Chaplin is az életre szóló barátok 
sorába kerültek. 

Helen hosszú élete alatt sokfelé járt a 
világban; politikusokkal, divatos 
hírességekkel való találkozásairól nem 
ritkán szenzációs írásokban tudósítottak az 
újságok. 

Különböző kongresszusokon vett részt és 
gyakran szerepelt nyilvánosan is. Így aztán 
nem csak szűkebb környezete ismerhette 
meg teljesítményeit. Például az 1931-ben 
New Yorkban rendezett nemzetközi 
vakságügyi konferencián az USA 39 
képviselőjén túl 39 más ország 74 
szakembere vett részt. A megnyitó 
beszédet angol nyelven Helen Keller 
tartotta úgy, hogy mondanivalóját a 
mellette álló titkárnője mintegy 
tolmácsolta is, a jobb megértés érdekében 
szakaszonként megismételte. A sajtó révén 
főként mint szenzáció került tálalásra 
Helen szereplése, de a szakemberek is 
sokáig és széles körben tárgyalták. 

Arról, hogy érthető-e Helen Keller 
beszéde, a vélemények megoszlottak. A 
szakmaiak is eltértek, attól függően is, 

hogy vak vagy látó, angol vagy más 
anyanyelvű volt a nyilatkozó. 

Magyarországot Herodek Károly, a 
budapesti vakok intézetének igazgatója 
képviselte, aki ezáltal közvetlenül is 
kapcsolatba került e kongresszuson 
Helennel. 

Ő Helen beszédét a "jó kiejtésű" 
siketekéhez hasonlónak ítélte és mint 
szakember igen elismerően nyilatkozott 
erről a teljesítményről. Minthogy azonban 
a siket-vakság következtében a jól érthető 
hangbeszéd számos jellemzője, mint pl. 
hanglejtés, arcmimika, kísérő gesztusok 
természetes úton nem alakulhatnak ki, 
Helen beszéde ilyen értelemben betanult és 
"mesterkélt" volt, annyira, hogy a laikusok 
részéről többnyire "kirakati mutatványnak" 
minősült. 

A titkárnővel való érintkezés módjáról is 
tudomást szerezhetett a nagy nyilvánosság. 
Bár Helen a szájmozgást ujjaival követve 
is tudott beszélő partnereivel érintkezni, 
ezúttal a "kézbeírás" révén cserélték ki 
gondolataikat. 

Helen Keller már korában sem az egyedüli 
tanult siketvak. Már volt szó Laura 
Bridgmannról, aki a vakok 1831-ben 
létesített bostoni Perkins-intézetében, az 
azt megalapító, korábban Európában is 
tanult Samuel Gridley Howe orvos-
gyógypedagógus igazgató tanítványaként 
vált inkább csak szakkörökben ismertté. 
Ebben az intézetben később is számos 
siket-vak tanult és tanul ma is. 

Érdemes tudni azonban, hogy már 1886-
ban, Elisabeth Anrep-Nordin asszony 
kifejezetten siketvakoknak létesít intézetet 
Svédországban. Onnan - bizonyára azért, 
mert kivételesen tehetséges tanítványuk 
nem volt - név szerint nem ismer a 
nagyvilág senkit, de azt tudjuk, hogy a 
tanulók ipari munkára (pl. szövés-fonás, 
kefekötés stb.) felkészítése igen 
eredményesen folyt. 
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Helen Keller neve azért járta be a világot, 
mert - már tudjuk - különleges tehetsége 
révén egyetemet végzett, idegen nyelveket 
ismert és több szépirodalmi könyve jelent 
meg. Nehezített helyzetében megszerzett 
imponáló tudását és teljesítményeit több 
egyetem díszdoktori címmel honorálta. 
Hasonlóan tehetséges, de világszerte csak 
szakmai körökben ismert siketvak volt 
Olga Ivanovna Szkorohodova, aki 1914-
ben született és 5 éves korában vesztette el 
látását és hallását. Ő a harkovi vakok 
intézetében, az Iván Afanaszjevics 
Szokoljanszkij gyógypedagógus által 1923-
ban siketvakok részére létesített iskola-
klinikán tanult, majd a moszkvai 
egyetemen pszichológusi oklevelet és 
később kandidátusi tudományos fokozatot 
szerzett. Két olyan szakkönyvet írt, 
amelyekben mint szakember nyilatkozott 
saját személyiségalakulásáról, és a 
siketvakok pszichológiai tanulmányozása 
során szerzett tapasztalatairól. Több éven 
át dolgozott a világhírű zagorszki 
intézetben, siket-vak gyerekek között. 

Magyarországon szerencsére mindig kis 
számban éltek siket-vakok. Közülük Egri 
Margit neve a legismertebb, aki Helen 
Kellerrel is levelezett. Ő valamivel 7 éves 
kora előtt vesztette el látását és hallását. 
Adler Simon, a vakok budapesti 
Wechselmann-féle intézetének igazgatója 
kezdte tanítani 1904-től. Margit is szépen 
haladt a tanulásban, eszperantó, német és 
angol nyelven levelezett sorstársaival. Egy 
felnőtt vakok intézetének 
szövőműhelyében dolgozott. 

Ma a szakemberek szerte a világon arra 
törekszenek, hogy a lehető legkorábbi 
életkorban kezdjék el a siket-vak 
gyermekek szakszerű ellátását, és 
lehetőségeik maximumáig juttassák el 
őket. 
Magam is gyógypedagógus vagyok. Siket-
vakokkal nem foglalkoztam, de 
néhányukkal találkoztam. Valamennyien 
mély benyomást tettek rám. 

Legutóbb a Vakok Batthyány László 
Gyermekotthonában, Budapesten láttam, 
hogy Fehér Anna gyógypedagógus 
igazgatónő hogyan foglalkozik velük a 
legmodernebb eljárásokkal. 

És felidéződik bennem egy emlékezetes 
külföldi élményem is. 1982. májusában, 
egy kb. hatéves siket-vak ikerpárt vittek a 
Moszkva melletti zagorszki intézetbe. 
Megérkezésük másnapján jártam éppen ott 
látogatóban. A kertben találkoztam velük, 
amint két gyógypedagógusnővel játszottak. 
Az élénk, kíváncsi, kedves kislányok 
velem is meg akartak ismerkedni, hozzám 
bújtak, átöleltek, végigtapogattak. A rólunk 
készült fényképeket azóta is őrzöm. 
Amikor 6 év múlva újra ott jártam, 
megkerestem őket. Tanulmányaikban 
előrehaladt, csinos nagylányokként láttam 
őket viszont. Gyógypedagógus tolmács 
segítségével "kézbeszéddel" idéztük fel az 
első találkozást. 

Távoli kis barátnőimre gondolva ajánlom e 
szép könyvet valamennyi olvasójának. 

 
Budapest, 1997. október 

 
Gordosné dr. Szabó Anna 

 

I.  

Félve kezdek életem megírásához. 
Babonás aggódás fog el, hogy vajon 
föllebbentsem-e a fátylat, mely 
gyermekkoromat ködhomályként vonja be.  

Az önéletírás nehéz feladat. Ha első 
benyomásaimat akarom rendszerezni, úgy 
találom, hogy megtörtént és képzelt dolgok 
innen a jelenből, a múlton keresztül 
szemlélve, egyformáknak látszanak.  

A kislánykori tapasztalatokat a felnőtt nő 
képzelődése színezi be. 
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Egy-egy emlék élénken megmaradt a 
legelső évekből, de a "többit a fogház 
árnya borítja". Aztán a gyermekkor örömei 
és bánatai jórészt elveszítették egykori 
élénkségüket. 

Neveltetésem sok eseménye, ami akkor oly 
nagyon fontos volt, az újabb ismeretek 
izgalmai közben feledésbe ment. Azért, 
hogy unalmas ne legyen e kis munka, csak 
azokat az eseményeket írom le, amelyek 
előttem a legérdekesebbek és a 
legfontosabbak. 

1880. június 27-én születtem Tuscumbia 
kis városában Észak-Alabama államban, 
Észak-Amerikában. 

Családunk atyai ágon Kaspar Kellertől 
származott Svájcból, aki Marylandben 
telepedett le. Furcsa összetalálkozása a 
dolgoknak, hogy egyik svájci ősöm 
Zürichben a siketek első tanítója volt, és 
könyvet írt nevelésükről. 

Nagyatyám (Kaspar Keller fia) 
Alabamában nagy terület földet "foglalt el" 
s ott meg is telepedett. Egyszer egy évben 
el szokott menni lóháton Tuscumbiából 
Philadelphiába, hogy bevásárlásokat 
tegyen az ültetvénye számára. A 
nagynéném birtokában sok családi érdekű 
levele van meg, melyekben kedves, színes 
tudósításokat ad útjairól. 

Nagyanyám Alexander Moore-nak, 
Lafayette egyik hadsegédének volt a 
leánya, és Alexander Spotswoodnak, 
Virginia egyik első kormányzójának 
unokája. Nagyanyám dédunokája volt 
Robert Lee-nek, a déli államok 
fővezérének. 

Atyám, Arthur Keller, százados volt a 
szövetséges hadseregben; anyám, Kate 
Adams, második felesége volt és sokkal 
fiatalabb. Anyám nagyapja, Benjamin 
Adams, Susanna E. Goodhue-t vette 
feleségül, s sok éven át Newburyben, 
Massachusets államban laktak. Fia, 

Charles Adams, Massachusets államban; 
Newburyportban született, és Arkansas 
államba, Helenaba költözött. A 
polgárháborúban a déliekkel harcolt s 
tábornok lett. Helen Lucy Everettet vette 
nőül, aki az Everettek: Edward Everett és 
dr. Everett Edward Hale családjához 
tartozott. A háború után Memphisbe, 
Tennessee államba költöztek. 

Mielőtt az a betegség ért, amely látásomtól 
és hallásomtól megfosztott, egy olyan kis 
lakásban laktunk, amilyet ma is sokat lehet 
látni délen, amely egy nagyobb s egy 
kisebb szobából állott a nagy ház mellett. 
A kisebb szobában a szolga lakott. 

Atyám a polgárháború után egy ilyen házat 
épített, s miután anyámmal összekeltek, 
ebbe költöztek. A házat teljesen elborította 
a kúszórózsa és a jó illatú szulákvirág. A 
kert felől nézve olyannak látszott, mint egy 
lugas. A kicsi tornácajtót elfedte egy sárga 
rózsabokor, a madarak és méhek kedvenc 
tanyája. 

A Keller-ház, a család lakhelye, néhány 
lépésre volt ami kis rózsalugasunktól. 
"Repkényes"-nek nevezték, mivel a házat s 
a körülötte lévő fákat, kerítéseket szép 
angol repkény borította be. Ennek a régi 
divatú kertje volt az én gyermekkorom 
paradicsoma. 

Még mielőtt a tanítóm eljött volna 
házunkhoz, én az élőkerítés mellett 
tapogatózva, végigmentem a kerten, 
ahonnan viola- és liliomillat jött, s ott az 
első nyílást megkerestem. Ide szoktam 
félrehúzódni akkor is, ha fölindulás után le 
akartam csillapodni. Itt szoktam lehűteni 
fölhevült arcomat a hűvös levelek között 
vagy a fűben. 

Milyen öröm volt elrejtőzni ebben a 
virágos kertben, vagy sétálni boldogan 
egyik helyről a másikra, míg fölismertem 
egy-egy kúszót a leveléről és virágáról, s 
ebből megtudtam, hogy a kert végében 
levő roskatag virágház mellett vagyok. 
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Volt itt illatos klemátisz, hervadó jázmin s 
valami ritka illatos virág, amelyet 
pillangószárnynak neveztek. De a rózsák 
sokkal kedvesebbek voltak mindezeknél. 
Az északi virágházakban soha sem találtam 
olyan elbűvölő rózsákat, amilyenek déli 
otthonunk kúszórózsái voltak. Hosszú 
nyalábokban csüngtek alá a tornácról, s 
megtöltötték a levegőt minden földi szagtól 
mentes, tiszta illattal. Reggel, midőn 
harmatban úsztak, oly finom, oly tiszta volt 
tapintásuk, hogy én önkéntelenül azt 
gondoltam, a Paradicsomkert liliomai is 
ilyenek lehettek. 

Az én életem is csak úgy kezdődött, mint a 
többi kisgyermeké. Jöttem, láttam és 
győztem éppen úgy, mint az első gyermek 
szokott minden családban. Nálunk is sok 
szó esett arról, hogy mi legyen a nevem. 
Az első gyermek nevét nem könnyű 
elhatározni, mert erre mindenki nagy súlyt 
fektet a családban. Atyám azt ajánlotta, 
kapjam a Mildred Campbell nevet, egy 
ősünkét, akit ő nagyra tartott. Ezután nem 
vett részt a vitában. Anyám azt kívánta, 
nevezzenek az ő anyja nevéről Helen 
Everettnek. De amikor a templomba vittek 
keresztelőre, atyám útközben elfeledte, mi 
volt a megállapodás, csak annyira 
emlékezett, hogy a nagyanyám nevéről 
volt szó, s a Helen Adams nevet diktálta 
be: 

Azt hallottam, hogy amíg még pólyában 
voltam, kíváncsiságra és önállóságra 
hajlamot mutattam. Amit mástól láttam, 
mindazt utánozni igyekeztem. Hat hónapos 
koromban már ki tudtam mondani: "How 
d'ye" (Hogy van?) s egyszer csak azzal 
vontam magamra a figyelmet, hogy 
egészen tisztán és hangosan kezdtem 
mondani: "tea, tea, tea". 

Még betegségem után is visszaemlékeztem 
egy szóra, melyet életem első hónapjaiban 
tanultam. Ez a szó "water", amelyet sokáig 
hangoztattam még azután is, hogy 
beszélőképességemet elveszítettem. A 
"wah, wah" hangot mindaddig 

megtartottam, amíg a szót tapintás útján 
meg nem tanultam. 

Azt mondják, hogy éppen azon a napon 
kezdtem járni, amelyen egyéves lettem. 
Anyám a fürdőből kivéve térdén tartott, 
mikor megpillantottam a padlón valami 
mozgó falevelek árnyékát. Lecsúsztam 
térdéről, s majdnem megfutamodtam a 
játszó árnyék felé. Az ösztön eltűnt, én 
elestem és sírtam, hogy vegyen föl. 

Ezek a boldog napok nem sokáig tartottak. 
Csak egyetlen énekes, virágos rövid tavasz, 
csak egyetlen rózsával s gyümölccsel 
gazdag nyár, csak egyetlen aranyos és 
bíboros ősz kedves sugarai 
gyönyörködtették a kis vidám gyermeket! 

Aztán, ama szomorú emlékű februárban 
jött a betegség, amely bezárta szemeimet 
és füleimet, s ismét visszavetett az 
újszülött kisgyermek öntudatlan 
állapotába. 

Azt mondták, nagyfokú agy- és 
gyomorbántalmam van. Az orvos nem 
hitte, hogy életben maradok. De egy reggel 
korán a láz megszűnt, oly hirtelen és 
titokzatosan, ahogy föllépett. Nagy öröm 
volt a családban, mert ekkor még az orvos 
sem sejtette, hogy én többé sem látni, sem 
hallani nem fogok. 

Erről a betegségről kevés tiszta fogalmam 
van. Jól emlékszem anyám gyöngédségére, 
mellyel enyhíteni akarta félelmemet, 
fájdalmamra, a kínos halálküzdelmekre és 
a lázas állapotra, amely sokszor fölzavart a 
félálomból. Anyám a fal felé fordította 
száraz, forró arcomat, el a világosságtól, 
amely kezdett megszűnni számomra. 

Leszámítva ezeket a röpke emlékeket, ha 
emlékeknek egyáltalában mondhatók, az 
egész inkább csak olyan, mint egy nehéz 
álom. 

Rendre hozzászoktam a csendhez és 
sötétséghez, s elfeledtem, hogy még valaha 
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másképpen is volt, amíg megérkezett ő, 
tanítóm, aki fölszabadította lelkemet. 

Életem első tizenkilenc hónapja alatt a 
tágas mezőkről, a fényességről, a fákról és 
virágokról olyan képet szereztem, amelyet 
az azután következő sötétség nem tudott 
egészen kitörölni. Ha egyszer láttuk, 
"miénk a nap és mit a nap mutat". 

 

Humor-zsák 

 
Múzeumban 
 
Egy idős hölgy nézegeti a képeket a 
múzeumban. Odalép hozzá a teremőr: 
- Hölgyem, elkalauzolhatom egy kicsit a 
képek között? 
- Á, köszönöm, nem kell, én nagyon jól 
ismerem a művészetet! - háborodik fel a 
nő. - Ez itt mindjárt egy Van Gogh! 
- Nem asszonyom, ez egy Goya! 
- Ismerem én, csak összekevertem. - 
vörösödik el a hölgy. - De ez itt biztosan 
egy Rembrandt! 
- Dehogy, az egy Rubens! - mondja a 
teremőr. 
A nő most már feldühödik: 
- De ezt nézze meg, bármiben lefogadom, 
hogy ez az absztrakt itt biztosan Picasso! - 
kiáltja. 
- Nem asszonyom, az egy tükör. - 
mosolyodik el a teremőr. 
 
Becézés 
 
Móricka hatalmas „c” betűket rajzol a 
kishúgára, amikor a szobába belép az 
anyukája. 
- Te meg mit csinálsz a kishúgoddal 
Móricka? – kérdezi az anya 
- Én semmit, csak becézem! – hangzik a 
válasz 
 
 
 

Sátor 
 
Sherlock Holmes és dr. Watson túrázni 
mennek, felállítják a sátrukat, és 
elalszanak. Néhány óra múlva Holmes 
felébreszti hűséges társát: 
- Watson, nézzen fel az égre és mondja 
meg, mit lát! 
- Millió csillagot látok. 
- És mit mond ez önnek? 
Watson eltöpreng egy darabig. 
- Asztronómiai szempontból ez azt jelenti, 
hogy milliónyi galaxis létezik, és 
potenciálisan milliárdnyi bolygó. 
Asztrológiailag ez azt jelenti, hogy a 
Szaturnusz az Oroszlánban áll. Az idő 
tekintetében ez azt jelenti, hogy körülbelül 
negyed négy van. Teológiai szempontból 
ez a bizonyíték arra, hogy az Úr 
mindenható és hogy mi kicsinyek és 
jelentéktelenek vagyunk. Meteorológiai 
nézőpontból ez arra enged következtetni, 
hogy holnap gyönyörű napunk lesz. És 
Önnek mit mond ez? 
- Watson, maga szerencsétlen! Valaki 
ellopta a sátrunkat!  
 

Szobatárs 

Fáradt üzletember két nagy bőrönddel 
megérkezik egy hotelbe. 
- Egy szobára lenne szükségem - mondja. 
- Sajnos az összes szobánk foglalt - feleli a 
portás. 
- Már nincs jártányi erőm másik szállodát 
keresni! - esik kétségbe az üzletember. - 
Egy üres ágyuk sincsen? 
- Nos, egy üres ágy még van. Egy 
úriembernek kénytelenek voltunk egy 
kétágyas szobát kiadni egész hétre. Mivel 
csak az egyágyas szoba árát volt hajlandó 
fizetni, ezért beleegyezett, hogy a másik 
ágyat kiadjuk másnak. Meg is tettük, de 
sajnos az úr olyan hangosan horkol, hogy 
eddig egyetlen vendég sem bírta még egy 
éjszakát sem mellette. Ha nem zavarja a 
horkolás, akkor azt az ágyat olcsón 
megszámítjuk. 
Az üzletember beleegyezik. Másnap a 
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reggelihez kipihenten, vidáman érkezik. A 
portás kíváncsian kérdezi: 
- Tudott aludni? 
- Igen, pompásan! 
- Nem zavarta a horkolás? 
- Nem, bevetettem egy kis trükköt, az 
segített. 
- Mi volt az? 
- Este bementem a szobába, a szobatárs 
már az ágyban feküdt. Odamentem hozzá, 
adtam neki egy puszit, és azt mondtam: "Jó 
éjszakát, gyönyörűségem!" Ezután hajnalig 
ült az ágyában és nem mert elaludni. 

 

Összeállította: Gabó 
 
 
 

Fej-törő 

 
Fej – törő rovatunkban ez alkalommal is 
egy különleges feladvánnyal igyekszünk 
kedveskedni Olvasóinknak, Mary 
jóvoltából. Ezúttal is minden sorszámhoz 
két meghatározás tartozik és a kérdésekre 
adandó, helyes válaszok mindössze 
egyetlen betűvel térnek el egymástól. A 
megfejtést a betűk sorának összeolvasása 
adja (például: Az indiai nők felső ruhája - 
szári; Gyakori apró szemű köret – rizs. A 
szári és a rizs között az "á"  betű a 
különbség, tehát a későbbiekben majd ezt 
kell felhasználni a feladvány 
megfejtéséhez). A megoldás ezúttal is egy 
magyar költő és az ő egyik versének címe 
lesz.  
 
Meghatározások: 
1. Hanghordozó, bakelit volt, most 
általában CD; Farsangi maskara 
2. Van ilyen gomba és tészta is; Zambia 
fővárosa 
3. Egyenletes felületű; Fals a hang 
4. Az indiai nők felső ruhája; Gyakori apró 
szemű köret 
5. Tíz deci; Csíramentes 

6. Jól vág a kés; Kocsonya, de akár 
hajrögzítő is lehet 
7. Narancsszelet; Regiment a katonaságnál 
8. Az erika növény másik neve; Ilyen állat 
Atom Anti 
9. Börtöncella; Ausztráliában és a 
környező szigeteken honos nagytestű 
futómadár 
10. Az UTE egyik színe; Csokonai 
múzsája 
11. Jó szag; Díszes zubbony, mente 
12. A kicsi Vuk nevelője; Ideiglenes 
faépület 
13. Nemfémes elem, főleg fotocellákban 
alkalmazzák, vegyjele: Se; Muzsikálás 
14. Fitos orrú; Köszméte, egres 
15. Mózes első könyve, jelentése: kezdet; 
Kötözőanyag, spárga 
 
Megoldás: 
 1. J lemez; jelmez 
 2. U laska; Lusaka 
 3. H sima; hamis 
 4. Á szári; rizs 
 5. S liter; steril 
 6. Z éles; zselé 
 7. G gerezd; ezred 
 8. Y hanga; hangya 
 9. U zárka; kazuár 
10. L  lila; Lilla 
11. A illat; atilla 
12. B Karak; barakk 
13. É szelén; zenélés 
14. K  pisze; piszke 
15. E Genezis; zsineg 
 
A rejtvény megfejtése: Juhász Gyula: 
Béke. 
Reméljük, hogy Mary furfangos rejtvénye 
nem okozott különösebb „fej-törést” és ez 
alkalommal is sok vidám percet szerzett 
Kedves Olvasóinknak! 
 

 
 
 
 
 

Összeállította: Mary  
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Juhász Gyula: Béke 

És minden dolgok mélyén béke él 
És minden tájak éjén csend lakik 
S a végtelenség összhangot zenél 

S örök valók csupán mély álmaink. 

És minden bánat lassan béke lesz 
És mindenik gyötrődés győzelem 
S a kínok kínja, mely vérig sebez, 

Segít túllátni a szűk életen. 

Testvéreim: a boldogság örök 
S e tájon mind elmúló, ami jó 

S az élet, a szép, nagy processzió, 

Mely indul örvény és sírok fölött, 
Az égi táj felé tart csendesen 

S egy stációja van: a végtelen. 
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