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Szerkesztői köszöntő
Kedves Olvasóink!

„Itt van az ősz, itt van újra…” De, nem csupán ez a
gyönyörű évszak, mi is megérkeztünk az egyesületi újság
immáron 12. számával. Mint azt már Kedves Olvasóink
megszokhatták, munkatársaimmal ezúttal is igyekeztünk
minden olyan információra szert tenni, amely közérdeklődésre
tarthat számot az Önök körében. Lássuk röviden az Új
SzemFüles őszi lapszámának tartalmát:
A „Házunk táján” történt események sorában elsőként
beszámolót olvashatnak a szeptemberi, valamint októberi
klubdélutánokról, majd ezt követően egy időpontváltozásról
adunk tájékoztatást. Az egyesületi híreknek szentelt rovatból
továbbá értesülhetnek az október 19-én megtartott, idős
otthoni, valamint jogi ügyekkel foglalkozó, tájékoztató délutánon
elhangzottakról, szó esik továbbá két olyan, jelentősebb
eseményről, amelyen „Ott jártunk”, végül, de nem utolsó sorban
pedig kézműves klubra invitáljuk az agyagozás iránt
érdeklődőket.
A hivatalosnak számító hírek sora ezzel még nem ér véget,
hiszen az egyesületi információk után közvetlenül a 2012-ben,
Dániában megrendezésre kerülő nemzetközi siketvak
találkozóról olvashatnak felhívást. Ezt egy rövid beszámoló
követi a Mohács és Térsége Hallás és Látássérültek Egyesülete
megalakulásáról. Siketvakok a világban – Siketvakok világa
rovatunkban ez alkalommal nyarat idéző, finnországi
élménybeszámolót teszünk közzé Gangl Tamás és Kimlei
Gábor közös írásának nyomán, Papakosztandi Mária „saját
tollának” köszönhetően pedig bepillantást nyerhetünk az igazi,
hamisítatlan finn vendégszeretet kulisszatitkaiba.
A Jogi percek őszi témájaként a fogyatékos tanulók
közoktatásbeli jogait vesszük górcső alá dr. Oszvári-Lukács
Ádám segítségével.
Természetesen az őszi lapszámból sem hiányozhatnak a
Kishírek, érdekességek a nagyvilágból, a Könyvjelző, a Humor>2<
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zsák, vagy épp a Fej-törő rovatok, melyek tartalma ez
alkalommal is a felhőtlen szórakozást, kikapcsolódást hivatott
szolgálni.
Önöket köszöntő soraimat ez alkalommal is annak
reményében zárom, hogy tartalmas, hasznos időtöltésben lesz
részük az Új SzemFüles olvasása közben. Valamennyi
munkatársam nevében jó szórakozást kívánok!

Petner Katalin
Felelős szerkesztő

Házunk tája – Egyesületi hírek
Újra klubdélutánok az Egyesületben
A három hónapos nyári szünetet követően szeptember 14én, a hónap második szerdáján ismét megnyitotta ajtaját a
SVOE irodájának csoportszobája, hogy sor kerülhessen a
nyárbúcsúztató-ősz köszöntő klubdélután megrendezésére.
Az Egyesület Információs és Koordinációs Irodájának
munkatársai ez alkalommal bemelegítésképpen egy különleges
játékra invitálták az egybegyűlteket: a szervezők arra kérték a
klub résztvevőit, hogy egyesével osszanak meg két olyan nyári
élményt a jelenlévő tagtársakkal, amelyek egyike valóban
megtörtént, a másik azonban csak kitaláció. A játék nagy sikert
aratott, hiszen valamennyi résztvevő frappáns kitalált történettel
rukkolt elő. A csalafinta, nyári kalandok mindenki arcára
mosolyt varázsoltak.
A nyári élmények felidézését egy rövid, de annál izgalmasabb
nyomozás követte, melynek keretében a résztvevők egy
történet
nyomán,
csapatokban
dolgozva
próbálták
felgöngyölíteni egy igen különös bűntény összekuszálódott
szálait.
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A krimi megfejtésének mintegy jutalmaként és a szeptemberi
klub alkalom lezárásaként a nyomozásban megfáradt
résztvevőket a klubdélután szervezői finom gesztenyepürével
vendégelték meg.

Október 12-én a klub programja iránt érdeklődők
rendhagyó módon látogatást tehettek az ELTE Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Karán, ahol a Látáspedagógiai Tanszék egyik
tantermében
berendezett
Láthatatlan
kertet
vehették
szemügyre a látás hónapja elnevezésű rendezvénysorozat
keretében.
A több mint egy órás, „felfedező körút” időtartama alatt a 4
„állomásra” felosztott teremben az érdeklődők tapintás útján
megismerkedhettek különféle növényekkel, és próbára tehették
termés, valamint fűszernövény felismerő tehetségüket is. A
terem egyik sarkában a vállalkozó kedvű, bátor résztvevők
kipróbálhatták a konyhában használatos fűszernövények
kizárólag szaglás alapján történő felismerését, a kis csapat
önjelölt kertészeit pedig hozzáértő, segítő kezek igyekeztek
bevezetni az ültetés, palántázás, dugványozás rejtelmeibe.

Fűszernövényekkel ismerkedve…
A program lezárásaként a résztvevőket többféle gyümölcstea
kóstolására invitálták a barátságos szervezők.
A nyári hónapok kivételével havi rendszerességgel
megrendezésre kerülő, jó hangulatú klubdélutánokra továbbra
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is minden kedves érdeklődő, egyesületi tagot szeretettel hívnak
és várnak a program házigazdái, az Egyesület Információs és
Koordinációs Irodájának munkatársai.
A klub alkalmakra minden hónap második szerdáján délután 14
és 16 óra 30 perc között kerül sor a SVOE Múzeum körúti
irodájának csoportszobájában.
IDŐPONTVÁLTOZÁS és klub-alkalmak 2012-ben
Ezúton szeretnénk felhívni minden kedves egyesületi tagunk
figyelmét arra, hogy a decemberi klubdélután rendhagyó
módon a hónap első szerdáján, december 7-én kerül
megrendezésre, 14 és 16 óra 30 perc között!
Klubfoglalkozások helyszíne és időpontjai 2012 első
félévében:
Helyszín: Siketvakok Országos Egyesületének csoportszobája
Cím: 1053 Budapest, Múzeum körút 3., II. emelet 1. (21-es
kapucsengő)
Klub alkalmak időpontjai 2012 első félévében:
• Január 11.
• Február 8.
• Március 14.
• Április 11.
• Május 9.
Minden kedves érdeklődő, egyesületi tagot szeretettel hívunk
és várunk!
A SVOE klub szervezői
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Beszámoló az idős - és lakóotthonok témakörében
megtartott, tájékoztató délutánról
Október 19-én délután a SVOE Múzeum körúti irodájának
csoportszobájában sor került az Egyesület Információs és
Koordinációs Irodájának munkatársai által meghirdetett új
programsorozat első előadására. A tájékoztató délután iránt
érdeklődő, szép számmal összegyűlt hallgatóság ez
alkalommal az idősek otthonába történő bekerülés jogi
feltételeiről, valamint az ehhez kapcsolódó, szociális
kérdésekről hallgathatott meg tájékoztató jellegű összefoglalót
Kőszegi Dóra és dr. Oszvári-Lukács Ádám előadásában.
Egy rövid köszöntést, majd bemutatkozást követően elsőként
Dóri igyekezett bevezetni az érdeklődőket az idős otthonokba
történő bekerülés gyakorlati feltételeinek „útvesztőjébe”:
Néhány perccel azután, hogy röviden felvázolta előadásának
menetét, ismertette az idős otthonok fenntartó szerint elkülönülő
3 formáját: Az első csoportba sorolta az úgynevezett magán
idős otthonokat, külön csoportba kerültek az egyházi
fenntartású intézmények, a harmadik kategóriát pedig az
önkormányzati idős otthonok alkották.
Elsőként a magán idős otthonokkal kapcsolatos tudnivalókról
hangzottak el fontos információk: Mint azt Dóri elmondta, ebbe
az otthon-típusba a legegyszerűbb, ám egyszersmind
legköltségesebb a bekerülés. Esetenként akár több millió
forintba is kerülhet egy ilyen típusú intézménybe való bejutás.
Ez az összeg 2-3 millió forinttól egészen 5-6 millió forintig is
terjedhet. Ezért a befizetett összegért cserébe az otthonba
beköltöző ügyfél egy kisebb lakásnak megfelelő apartmant kap,
amelynek csupán bérlője, nem pedig tulajdonosa lesz. Ezt az
apartman-részt a bent lakó élete végéig használhatja, azonban
halála után nem átörökíthető. Az otthonba költözéskor egyszer
egy összegben befizetendő, több millió forinton felül
úgynevezett havi díjat is köteles befizetni az otthonban lakó. Ez
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a pénzösszeg is intézményenként változó. Az azonban
általánosságban jellemző, hogy havi díjként a nyugdíj, vagy
jövedelem átlagosan 80%-át szokták elkérni. Ezért az összegért
cserébe minden magán otthonban egy alap szolgáltatási lista
szerint igyekeznek ellátni az intézményben élőket. Ebbe a havi
ellátási díjba beletartozik a lakhatás lehetősége, a napi
háromszori, vagy ötszöri étkezés, az alap gyógyszerellátás,
valamint az orvosi ellátás és az állandó, 24 órás felügyelet. Az
alap havi díjon felüli plusz összegért lehetőség van különféle
extra szolgáltatások, például gyógymasszázs, fodrász, vagy
pedikűr igénybevételére is.
A magán idős otthonok témakörét lezárandó több kérdés is
elhangzott, melyek közül kettő különösen érdekes volt:
„A még aktív időseknek van-e lehetőségük különféle
programokon való részvételre?”
„Igen, erre lehetőség van, sőt alap szabadidős programokat,
például kirándulásokat minden intézmény szervez lakói
számára.”
„A magán idős otthonok mennyire vannak felkészülve
fogyatékkal élő, esetleg halmozottan sérült emberek
fogadására? Mennyire tudnak speciális igényeket kielégíteni
ezek az intézmények és esetleg az otthon részéről adott-e a
rehabilitáció lehetősége?”
„Tudomásom szerint sajnos ezek az otthonok nincsenek igazán
felkészülve fogyatékkal élő emberek fogadására. De, ha mégis,
akkor alapvető elvárás lehet, hogy a beköltöző, sérült ember
önellátó legyen. Rehabilitációs tevékenységet az otthonban
dolgozók nem vállalnak, annak lehetőségét magának az
érintettnek kell megpróbálnia megoldani egy segítő szervezeten
keresztül. Amit ezek az intézmények ez ügyben maguktól
nyújtani tudnak az legjobb esetben is kizárólag a törvény által
számukra előírt fizikai akadálymentesítés.”
A kérdésekre adott válaszokat követően Dóri áttért az egyházi
fenntartású otthonok csoportjának bemutatására: Mint
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elmondta, tapasztalatai szerint ezek az egyházi fenntartású
intézmények átmenetet képeznek a magán, illetve az
önkormányzat által működtetett idős otthonok között. Utalt arra,
hogy színvonal, felszereltség, a lakótér kialakítása, valamint
modernizáció tekintetében ezek az intézmények elmaradnak
ugyan a magán otthonoktól, viszont az önkormányzatinál sokkal
jobbak,
igényesebbek.
Ezekben
az
otthonokban
is
megfigyelhető, hogy fenntartótól függően itt is meghatároznak
egy egyszer fizetendő, úgynevezett beugró összeget, ami
ezeknél az intézményeknél alacsonyabb, mint a magán
otthonok esetében: nagyjából 1, maximum 3 millió forint. Dóri
elmondta, hogy az említett összegek általában mind a
Katolikus, mind a Református, mind a Zsidó Hitközség, mind
pedig az Evangélikus Egyház által fenntartott otthonokban
adományként kerülnek nyilvántartásra. A működési elvet
illetően elhangzott: Ezekben az intézményekben is fizetni kell
egy fix összegű, havi ellátási díjat, melynek ellentételezéseként
a bent lakó bizonyos, előre meghatározott szolgáltatásokat
vehet igénybe. Az egyházi fenntartású otthonokban nem
apartmant, hanem mindössze egy szobát vesz meg a beköltöző
idős ember. Az egy személyes szoba ezekben az
intézményekben nagyon ritka és kevés, legjellemzőbb a két
ágyas szobákban történő elhelyezés. Ezekben az otthonokban
általában az alap havi díjban benne foglaltatik a különféle
szabadidős
programokon
–
például
kirándulásokon,
színházlátogatásokon
való
részvétel
biztosításának
lehetősége. Az egyházi fenntartású intézményekben nagy
hangsúlyt fektetnek a hitéletre, valamint a vallásgyakorlás
lehetőségének biztosítására. Dóri fontos információként
osztotta meg a hallgatósággal, hogy tapasztalatai szerint az
egyes egyházi fenntartású idős otthonok nem feltétlenül
ragaszkodnak ahhoz, hogy a beköltözni szándékozó vallását
gyakorló ember legyen. A belső szabályzat elfogadásához,
annak betartásához azonban minden bent lakónak tartania kell
magát, függetlenül attól, hogy gyakorlója-e az adott vallásnak,
vagy sem. A magán otthonokkal ellentétben az egyházi
fenntartású intézmények várólista alapján kerülnek be az
>8<
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emberek egy-egy megüresedett helyre. Ezek a listák sajnos sok
esetben nagyon hosszúak, a várakozási idő 1, de akár 8 év is
lehet. Dóri arra is igyekezett felhívni az egybegyűltek figyelmét,
hogy az idős otthonba történő beköltözéssel kapcsolatos
információk megszerzését érdemes idejekorán elkezdeni, hisz
könnyen előfordulhat, hogy a hosszú várólista miatt akár évekig
is eltarthat mire a beköltözni vágyó helyhez jut.
A témakörhöz kapcsolódó kérdésként elhangzott:
„Hány éves kortól lehet beköltözni egy ilyen otthonba?”
„Alapvetően a nyugdíj korhatár elérése, annak betöltése az
előfeltétele az idős otthonba történő beköltözésnek.”
Az egyházi fenntartású idős otthonokról szóló tájékoztatás után
Dóri rátért a harmadik, egyben utolsó csoportra, az
önkormányzati fenntartású intézmények ismertetésére: Mint
elmondta, ezekbe az otthonokba is a bekerülés egyik alap
feltétele a nyugdíjkorhatár betöltése. Azonban ezek az otthonok
esetenként vannak olyan rugalmasak, hogy amennyiben valaki
különleges élethelyzetbe kerül, vagy olyan az egészségi
állapota, amelynek alapján indokolttá válhat számára az idős
otthonban történő elhelyezés, akkor akár már a nyugdíjkorhatár
elérését megelőzően is felvételt nyerhet az intézménybe. Ilyen
helyzetben lévő embereknek azonban papírokkal alátámasztva
kell igazolniuk az otthonban történő elhelyezés iránti
kérelmüket. Dóri arról tájékoztatta az érintetteket, hogy
Magyarországon jelenleg az önkormányzati fenntartású idős
otthonok a legelterjedtebbek. A három csoportba osztott
intézmény-igénybevételi lehetőség közül ez a legolcsóbb, ám
egyúttal színvonal szempontjából is ez a legalacsonyabb.
Ezekben az otthonokban ugyanis nem kell úgynevezett beugró
összeget fizetni. Ebben az otthon-típusban megvizsgálják a
beköltözni szándékozó jövedelmét – nyugdíját, jövedelemnek
számító bevételét – és a havi ellátásért cserébe ennek az
összegnek 80%-ára tartanak igényt. Az önkormányzati
fenntartású otthonokban az elhelyezés két-három ágyas
szobákban történik, nagyon ritka az egy személyes lakhatási
>9<
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lehetőség. A vizesblokkok és a főzőfülkék közös használatú
helységként állnak a bent lakók rendelkezésére. A havi díjba
beleszámítják a napi háromszori, vagy ötszöri étkezést, a ruhák
mosását, tisztán tartását, valamint az alap gyógyszerellátás
biztosítását. Az alap gyógyszerellátás ez esetben annyit jelent,
hogy az intézmény által összeállított listán szereplő
gyógyszerekhez alap ellátásként juthatnak hozzá a bentlakók,
viszont a speciális készítményekért már külön fizetni kell. Tehát,
ami nem szerepel a listán, viszont az intézmény lakójának
szüksége lenne rá, arról saját magának kell gondoskodnia. Dóri
a fentieken túl még elmondta: tapasztalatai szerint az
önkormányzati fenntartású otthon az az intézményesített
ellátási forma, ami még az alacsony jövedelemmel rendelkező
idős emberek számára is megfizethető. Ezekbe az
intézményekbe nagyjából 1-2 éves a bekerülési várólista.
Az idős otthonok egyes csoportjainak ismertetése, bemutatása
után rövid tájékoztatás hangzott el az önkormányzati
fenntartású otthonok valamelyikébe történő bekerülés általános
menetéről. Dóri igyekezett a legapróbb részletekig bemutatni
magát a folyamatot, melynek állomásai a következők: A
jelentkező elsőként egy aprócska irodában működő,
úgynevezett felvételi előkészítő csoportba kerül. Ebben a
csoportban központilag foglalkoznak az önkormányzati
fenntartású otthonok egyikébe bekerülni szándékozó, idős
emberekkel. A jelentkezőnek első lépésként ki kell töltenie egy
adatlapot, amelyen a személyes adatok mellett a jövedelmi
helyzet, valamint az egészségügyi állapottal összefüggő adatok
is rögzítésre kerülnek. Ezt követően a jelentkező kap egy listát,
melyen az összes önkormányzati fenntartású idős otthon név
szerint szerepel. Ezek közül összesen hármat lehet megjelölni,
ahova az érintett a későbbiekben szeretne bekerülni. Miután
ezek a papírok leadásra kerültek, a jelentkezőt rögzítik a
rendszerben. A folyamat következő állomása, hogy az érintett
által megjelölt intézmény egyik munkatársa bizonyos idő
elteltével felkeresi a beköltözni szándékozót annak érdekében,
hogy környezettanulmányt készíthessen nála. Ennek során egy
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elbeszélgetés keretében felmérésre kerülnek a jelentkező
életkörülményei. A folyamat ezen szakaszában tulajdonképpen
az intézmény azt vizsgálja, hogy a jelölt alkalmas lesz e arra,
hogy a későbbiekben az ő otthonukban lakjon. Az előgondozási
szakaszt sok esetben hosszas várakozási idő követi, mivel a
helyek kizárólag egy-egy halálesetet követően válnak csak
szabaddá, elfoglalhatóvá. A folyamat akkor zárul le, amikor
megtörténik az otthonba való beköltözés. Dóri végezetül arra
hívta fel a hallgatóság figyelmét, hogy a fővárosi, valamint a
Pest környéki települések idős otthonaiban jóval hosszabb
várólistára kell számítania a beköltözni vágyóknak, mint a vidéki
intézmények esetében.
A közel egy órás, idős otthonok témakörében elhangzott
tájékoztató előadás néhány személyes vonatkozású kérdéssel
zárult, majd egy kis szünetet követően az Egyesület jogásza,
dr. Oszvári-Lukács Ádám vette át a szót: Elsőként ismertette
előadásának két témakörét, melyek közül az első a rokkantsági
nyugdíjakkal
kapcsolatos
tudnivalók,
szabályozások
ismertetését, a második pedig a lakóotthonokba történő
bekerülés jogi hátterét volt hivatott felölelni. Mint azt Ádám
röviden kifejtette: A rokkantsági nyugdíjakkal kapcsolatos,
várható rendszer-átalakításról egyelőre még a szakemberek is
nagyon kevés információval rendelkeznek. Kilátásba helyezte,
hogy legkorábban november közepe, vége környékén fog
határozottabban körvonalazódni a rendszer-átalakítás mikéntje.
Minden
bizonytalanság
ellenére
azonban
igyekezett
összefoglalni a rokkantsági nyugdíj-rendszerrel kapcsolatos,
legfontosabb tudnivalókat: Elsőként kiemelte: A rokkantsági
nyugdíj jelenleg még nyugellátás, nem pedig szociális ellátás.
Ennek a különbségtételnek nem csupán elméleti, de gyakorlati
vonatkozásban is fontos szerepe van. A nyugellátás
jellemzőjeként említette meg, hogy annak alapja valamilyen
előzetes járulékfizetés. Például, ha valaki dolgozik, a
munkájáért fizetést, munkabért kap, ennek a munkabérnek egy
részét pedig levonják, „félreteszik” egy úgynevezett nyugdíjalapba annak érdekében, hogy később a munkavállaló
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nyugdíjat kaphasson ebből a „közös kalapból”. A rendszer
valódi működése az alábbiak szerint alakul: A munkavállalók és
munkáltatók által befizetett nyugdíjjárulékokat az állam azonnal
„beforgatja”, ezekből a beérkező pénzekből fizetik ki a már
nyugdíjban lévőket. A rendszer visszássága, hogy általában
jóval többet kell kifizetni a már nyugdíjban lévőknek, mint
amennyi a még aktív korú, dolgozó emberek nyugdíjjárulékaiból
a „nyugdíj-kasszába” befolyó összeg. Így a kiadás minden
esetben jóval magasabb, mint a bevétel. Ádám utalt arra is,
hogy mindez azért lehetséges, mert a ’90-es évek elején
nagyon sok embert rokkantnyugdíjaztak, aminek következtében
jelenleg igen magas azoknak az egykori munkavállalóknak az
aránya, akik jogosulatlanul veszik igénybe ezt a fajta ellátást.
Mint
elmondta,
2007-ben
a
nagyjából
700 000
rokkantnyugdíjasból közel 450 000 fő volt nyugdíjkorhatár alatti.
A rokkantsági felülvizsgálatok 2007 utáni megkezdésével az
idei év közepére nagyjából 100 000 fővel csökkent a
nyugdíjkorhatár alatti rokkantnyugdíjasok száma. Sajnos, sok
olyan, fogyatékkal élő ember sem kapta meg ezt a fajta ellátást,
akit egészségi állapota alapján indokolt lett volna
rokkantnyugdíjban részesíteni. Mindez részben annak volt
köszönhető, hogy 2008-ban a jogi szabályozás mellett a
gyakorlati felülvizsgálat is szigorodott. A témához kapcsolódóan
Ádám röviden beszélt a jövő év elején életbe lépő új
Alkotmányról, az alaptörvényről, amely nem csak a fogyatékkal
élő emberekről, de a jelnyelvi kommunikációról, mint a magyar
kultúra fontos eleméről is említést tesz. Emellett az Alkotmány a
nyugdíjat kizárólag az időskorúaknak nyújtható ellátásnak
nevezi, tehát kimondja, hogy az állam az időskorúakról
nyugdíjrendszer
formájában
gondoskodik,
az
egészségkárosodott, fogyatékos emberekkel kapcsolatban
mindössze annyit említ, hogy az állam szociális intézkedések
révén igyekszik segíteni őket.
Ádám hangsúlyozta, hogy a nyugdíjtörvény kimondja: Mind a
rokkantsági, mind pedig az öregségi nyugdíjakat évente – még,
ha csupán kis százalékban is, de – emelni kell.
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A szociális ellátásokról szólva elmondta: Ez az ellátási forma
bizonyos mértékig kötődik a nyugdíjhoz, hiszen annak
kiszámítási alapját a nyugdíjminimum képezi. Ezzel az a
probléma, hogy 2008 óta a nyugdíjminimum nagysága
mindössze 28 500 forint, ami egy rendkívül alacsony összeg.
Mindez azt eredményezi, hogy azoknak az ellátásoknak az
összege, amelyek a nyugdíjminimum alapján kerülnek
megállapításra, 3 éve egyetlen forinttal sem emelkedik. Ilyen
ellátás többek között például a fogyatékossági támogatás is. A
szociális jellegű ellátások összegét nem csak növelheti, de
csökkentheti is az állam. Ebből következően látható, miért lesz
hatalmas probléma, ha az állam a rokkantsági nyugdíjat
szociális ellátássá alakítja. Az új alaptörvény szerint még az
Alkotmánybíróság sem lesz jogosult felemelni a szavát a
szociális
ellátások
szabályozásával,
összegének
megállapításával kapcsolatban, ami további kérdések felvetését
vonja maga után. Tehát a kormány szabad kezet kap ezen
ellátások összegének megállapítására.
Arról, hogy 2012. január 1-je után hogyan fog átalakulni a
rokkantnyugdíj-ellátáshoz kapcsolódó rendszer jelenleg még
semmi biztosat nem lehet tudni. Ami azonban már most is
látható: A rendszer-átalakítás minden valószínűség szerint
elsősorban a III. csoportú rokkantakat fogja érinteni. Az I. és II.
csoportba tartozó rokkantnyugdíjasokat talán nem fogja érinteni
a küszöbön álló rendszer-átalakítás, ám sajnos erre sincs
100%-os garancia. Ádám elmondta: Tapasztalatai szerint
sajnos a rokkantsági felülvizsgálatok során nagyon gyakran
érvényesül az úgynevezett „fűnyíró-elv”, melynek mentén egy
mindössze néhány perces vizsgálatot követően sok olyan
fogyatékkal élőt igyekeznek kizárni a rokkantnyugdíj
rendszeréből, aki egészségi állapotánál fogva jogosult lenne az
ellátásra.
A rokkantsági nyugdíjakhoz kapcsolódó téma lezárásaként
kérdések hangzottak el:
„1995-ben
kezdtem
rokkantnyugdíjat
kapni
halláskárosodásom alapján, majd 2 évvel később
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látásromlásom mértéke is indokolttá tette ennek az ellátásiformának az igénybevételét. III. csoportú rokkantként több
alkalommal is szóba került, hogy az állapotrosszabbodásomra
való tekintettel felsoroltathatnám magam a II. csoportba, ám
attól tartva, hogy a felülvizsgálat során nem ítélik meg a II.
csoportba történő besorolást, és esetleg még a már meglévő
rokkantnyugdíjra való jogosultságomat is megvonják, inkább
elálltam az esetleges felülvizsgálat nyújtotta lehetőségtől. Jól
tettem-e, hogy ezt az utat választottam, vagy érdemesebb lett
volna bejelenteni az állapotrosszabbodást?”
„Mindenképpen
érdemes
lett
volna
bejelenteni
az
állapotrosszabbodást, hiszen ezekben az esetekben a már
meglévő támogatást nem vehetik el. Legrosszabb esetben nem
történik meg a II. csoportba való besorolás, de a rokkantsági
nyugdíjra
való
jogosultság
elvesztésének
veszélye
állapotrosszabbodás esetén nem áll fenn. Érdemes lenne tehát
az állapotrosszabbodás tényére hivatkozva megpróbálni
benyújtani a felülvizsgálat iránti kérelmet.”
„III. csoportú rokkantként néhány évvel ezelőtt egy
felülvizsgálatot követően megvonták a rokkantnyugdíjamat,
majd miután elvesztettem az állásomat újra folyósítani kezdték
számomra az ellátást. Az újjá szerveződő rendszerben
megtörténhet, hogy III. csoportú rokkantnyugdíjasként
ismételten megvonják majd a rokkantnyugdíjamat?”
„Mivel az új rendszer elemei a megszorítások mentén látszanak
körvonalazódni, ezért sajnos könnyen elképzelhető, hogy igen,
de ezzel kapcsolatban jelenleg még semmi biztosat nem tudok
mondani.”
„Tudható-e, mi lesz a sorsa a rokkantsági járadéknak?”
„Mivel a rokkantnyugdíjasokhoz képest a rokkantsági
járadékban részesülők létszáma jóval alacsonyabb –
mindössze nagyjából 15-20 ezer főre tehető – és mivel a
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járadék összege is jóval alatta marad a rokkantsági nyugdíj
összegének, ezért a járadékosok minden bizonnyal kisebb
mértékben fogják megérezni a rendszerben történő
változtatásokat. Azonban a nyugdíj-rendszer átalakításához
hasonlóan jelenleg még erről sem lehet biztosat tudni.”
A fentieken kívül felmerült egy kérdés a bértámogatás
rendszerével kapcsolatban is:
„A foglalkoztatás oldaláról megközelítve érezhető-e kormányzati
szándék a bértámogatással kapcsolatos jelenleg fennálló
rendszer átalakítására, megváltoztatására? Lehet-e már tudni
valamit ezzel kapcsolatban?”
„Amit a bértámogatás rendszerével kapcsolatban biztosan
tudok, az az, hogy jelen állás szerint az ország valamennyi
megyéjében a munkaügyi kirendeltségek 2012. január 31.-ig
vállalhatnak kötelezettséget hatósági szerződés alapján
bértámogatás nyújtására. Arról jelenleg sajnos nincs információ,
hogy január 31.-e után mi várható, milyen szabályozások
lépnek majd életbe a bértámogatási rendszerben.”
A rokkantsági nyugdíjak témakörének lezárását követően Ádám
rátért a lakóotthonokkal kapcsolatos jogi szabályozások
ismertetésére: Mint azt elöljáróban elmondta: A lakóotthoni
ellátás a Szociális Törvény nyújtotta szabályozáson alapul. Ez
az 1993. évi III. törvény alapvetően 3 fő témakört szabályoz:
Egyrészt a pénzbeli szociális ellátásokat (ide tartozik például az
aktív korúak ellátása, az átmeneti segély, vagy az ápolási díj),
másrészt szabályozza a természetbeni szociális juttatásokat
(például a közgyógyellátást), harmadrészt pedig a szociális
intézményeket, ahol valamilyen szociális ellátásra kerül sor.
Ezen
intézmények között kerültek szabályozásra a
lakóotthonok, idősotthonok is. Ebbe az intézmény-csoportba
tartozik például a Vakok Állami Intézete, és a Mozgássérültek
Állami Intézete is. A ’90-es években és talán még napjainkban
is élt, él az az elképzelés, mely szerint ezeket az intézményeket
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érdemes lenne átalakítani kisebb lakóotthonokká. Mindez azt
jelentené, hogy az egyébként nagy állami otthonokból több
kisebb lakóotthont hoznának létre, ami sokkal emberibb
léptékű, sokkal családiasabb légkörű ellátási formát tenne
lehetővé az érintettek számára. Bár ez a folyamat
meglehetősen nagy zökkenőkkel, de elindult. A nehézségek
oka nem volt más, mint a pénzhiány, ezért Uniós források
igénybevételével próbáltak meg lépéseket tenni az erre
illetékesek, ám amint az jelenleg is érzékelhető, sok helyen
kizárólag a pénzhiánynak köszönhetően megtorpantak az
intézmény-átalakítási törekvések és megmaradtak a nagy,
állami fenntartású lakóotthonok. Ezekről az intézményekről úgy
rendelkezik a Szociális Törvény, hogy azok épületeiben az ott
lakóknak biztosítani kell a 2-4 ágyas szobákban történő
elhelyezést, valamint a szociális foglalkoztatás lehetőségét.
Lakóotthon nem csupán fogyatékos emberek számára
létesíthető, hanem például pszichiátriai betegek részére is. A
lakóotthonokkal kapcsolatban valószínűleg nem kell a
nyugdíjrendszerhez hasonló átalakításokkal számolni a
későbbiekben. A szociális intézmények, így a lakóotthonok
kapcsán is egyre nagyobb szerephez jutnak a különböző
egyházak, melyek – az állam mellett – fenntartóként veszik át
egy-egy intézmény vezetését. Ebben a folyamatban jelenleg a
Református Egyház igyekszik igen nagyarányú szerepet
vállalni. Mivel országszerte kevés az ilyen jellegű intézmény,
ezért szinte mindenhol várólistára kell számítani. Ennek
eredményeként – az önkormányzati fenntartású idős
otthonokhoz hasonlóan - a lakóotthonba történő bekerülés
hosszú időt vehet igénybe.
Ádám a tájékoztató délutánt annak reményében zárta, hogy
sikerült hasznos információkkal szolgálnia az érdeklődőknek, a
jövőt illetően pedig ígéretet tett arra vonatkozólag, hogy amint
pontos információi lesznek az átalakuló nyugdíjrendszerről, – ez
nagyjából 2012 januárjának végére, februárjának elejére
várható – akkor azt egy újabb, „jogi fórum” keretei között
természetesen meg fogja osztani az érdeklődőkkel.
> 16 <

Új SzemFüles

12. szám, 2011. szeptember-október
Ott jártunk…
Kutatók Éjszakája 2011

A Kutatók Éjszakája rendezvénysorozatot idén szeptember 23án, pénteken immáron hatodik alkalommal rendezte meg a
Tempus Közalapítvány, valamint társszervezőként a Bay Zoltán
Alkalmazott Kutatási Közalapítvány. Az Európai Bizottság
támogatásával megvalósult, egész napos fesztivál-jellegű
esemény célja az idei évben is a tudomány, a tudományos
eredmények, valamint a kutatói életpálya népszerűsítése volt. A
rendezvényen bárki bepillantást nyerhetett a kutatók
titokzatosnak tűnő munkájába egy tudományos, ám mégis
könnyed éjszakán, ahol minden korosztály megtalálhatta a neki
megfelelő programot: vetélkedőket, kísérleteket, kiállításokat és
tudományos-szórakoztató programokat egyaránt kínáltak a
szervezők. A programhoz idén 26 város összesen 55
intézménye csatlakozott, köztük az ELTE Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Kara is, ahova – több más társszervezet
mellett – Egyesületünk Rehabilitációs Részlegének munkatársai
is meghívást kaptak. Szervezetünk szakemberei a „Lát-e, aki
nem lát? Hall-e, aki nem hall?” alcímet viselő program
keretében számtalan érdeklődőt igyekeztek bevezetni a látásés hallássérüléssel egyidejűleg élő emberek világába. A kora
délutántól estig tartó program időtartama alatt munkatársaink
nem csupán általános felvilágosítást, tájékoztatást nyújtottak
szervezetünk sokrétű tevékenységéről, hanem lehetőséget
biztosítottak szimulációs, - valamint különféle segédeszközök
kipróbálására is. A vállalkozó kedvű résztvevők jelnyelv, - illetve
Braille ABC ismeretben is próbára tehették magukat.
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Érdeklődő fiatalok a SVOE standjánál

Kóristák – Különleges hangulatú filmbemutató a Francia
Intézetben
A Fehér Bot heti rendezvénysorozat keretében október 13án este egy különleges hangulatú filmbemutatóra került sor: a
Budapesti Francia Intézet, a Vakok Állami Intézete, valamint az
„Informatika a látássérültekért” Alapítvány közös szervezésében
megvalósult,
narrációval
kísért
filmvetítésre
minden
kikapcsolódni vágyó, a francia filmművészet iránt érdeklődő
látássérültet és kísérőt örömmel vártak a szervezők.
Az estét elsőként a Francia Nagykövetség szociális
ügyekért felelős képviselője, majd Bernáth Ildikó fogyatékosügyi
miniszteri biztos, végül, de nem utolsó sorban pedig Szabóné
Berta Irén, a Vakok Állami Intézetének igazgatója nyitotta meg.
Mindhárman
fontosnak
tartották
kiemelni,
hogy
az
akadálymentesítés nem csupán a fizikai, hanem a kulturális
akadályok megszüntetését is jelenti. A megnyitót követő
filmvetítéshez az élő narrációt Kovács Margit, a Vakok Állami
Intézete – Vakok Elemi Rehabilitációs Csoportjának
munkatársa biztosította.
A „Kóristák” című film vetítésén az élő narrációnak
köszönhetően a látássérült nézők sem maradtak le az izgalmas,
azonban sok esetben csak látható pillanatokról, jelenetekről.
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A film egy idősödő karmesternek és egykori barátjának,
iskolatársának visszaemlékezését eleveníti fel: Az iskolatárs
Peppino felkeresi Pierre-t, a karmestert, hogy átadja neki
egykori zenetanáruk naplóját. Ez a napló elevenedik meg a két
férfi előtt, visszarepítve őket 1949-be, a gyermekkorba, abba a
nehezen kezelhető gyerekeknek fenntartott iskolába, ahol a
munkanélküli énektanár, Clément Mathieu elvállal egy
felügyelő-tanári állást, s a zene erejével, valamint sajátos, finom
humorával és emberismeretével megváltoztatja a gyerekek
hétköznapjait.

Részlet a filmből (a képen a történet főhőse, Clément Mathieu)
Mivel a film elejét és végét, az idősíkok képi elemek
segítségével történő hirtelen váltását nem, vagy csak nehezen
lehetett volna követni narráció nélkül, ezért ez a különleges
vetítés elsősorban arra volt hivatott, hogy mind a látássérült,
mind pedig a látó nézők számára élvezhető és maradandó
élményt nyújtson. Örvendetes lenne, ha e vetítés sikere
ösztönzőleg hatna a filmes szakemberek munkájára annak
érdekében, hogy Magyarországon is meghonosodhasson a
Nyugat-Európában
egyre
népszerűbb,
narrált
filmek
bemutatása.
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MEGHÍVÓ
Kedves Tagjaink!

Sok szeretettel várunk mindenkit a 2011. december 16-án,
pénteken 15 órakor kezdődő és 17 óra 30 percig tartó
KARÁCSONYI ÖSSZEJÖVETELRE

Kérünk mindenkit, aki szeretne egy kis műsorral (például vers,
mese, ének) fellépni az ünnepségen, keresse fel Molnárné
Katona Esztert 2011. december 2-ig az alábbi elérhetőségek
valamelyikén:
E-mail: siketvakok@gmail.com
Telefon: 06-70/930-7544
Helyszín: a Budai Református Gyülekezet Szilágyi Dezső téri
gyülekezeti terme
Cím: 1011 Budapest, Szilágyi Dezső tér 3.
Közlekedési lehetőség BKV járatokkal:
Batthyány térig HÉV-vel, vagy 2-es metróval
Kérjük, részvételi szándékukat és kísérési igényüket, legkésőbb
december 14-ig jelezzék az alábbi elérhetőségeken:
E-mail: siketvakok@gmail.com
Telefon: 06-1/361-2007
Asztalos Ágnes: 06-30/443-9050
Mindazoknak, akik nem kérnek kísérést, lehetősége lesz
munkatársainkkal találkozni a Batthyány téri metró kijáratánál a
> 20 <

Új SzemFüles

12. szám, 2011. szeptember-október

felszínen 14:30-kor és onnan együtt sétálni a rendezvény
helyszínére.
Mindenkit szeretettel várunk!
Siketvakok Országos Egyesülete

Kézműves klub
Beköszöntött az ősz, kezdetét vette az új tanév, ezzel
egyidejűleg pedig a Vakok Általános Iskolájának alagsorában
szeptember 19-től ismét elindultak a kézműves foglalkozások
Mógáné Sebők Erzsébet vezetésével. Az agyagozás iránt
érdeklődő, minden kedves egyesületi tagot szeretettel hív és
vár Zsebi hétfőnként 15 és 18 óra között.

Összeállította: Szerkesztő

Felhívás
Dánia a házigazda 2012-ben
A következő évi, 14. Siketvakok Európai Rehabilitációs és
Kulturális hete 2012 program résztvevőit ismét egy skandínáv
ország, Dánia látja majd vendégül. A fennállásának 25.
évfordulóját ünnepelni készülő Dán Siketvakok Egyesülete a
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Castberggård Siketek Iskolájába szervezi az eseményt 2012.
augusztus 13. és 19-e között. A Castberggård Siketek Iskolája
egy kis faluban, Urlevben található Hedensted város
vonzáskörzetében.
A tervezett programok között szerepel kirándulás Århusba,
Vejlebe, és az Északi-tengerre, a Mandø szigetre, valamint
előadások a haptikus kommunikációról (testen történő jelelés).
A szálláshely környéke szép; erdős területe, konyhakertje,
illetve a közeli Horsensben található fürdő is kínál majd
kikapcsolódási lehetőséget a vendégeknek.
A résztvevők részben a Castberggård Siketek Iskolájában,
részben egyéb, közeli szálláshelyeken kerülnek elhelyezésre
kétágyas szobákban, vagy apartmanokban, illetve magasabb
árért egyágyas szobákban. A szobák és apartmanok saját
fürdőszobával rendelkeznek. A szervezők biztosítanak
buszjáratokat a különböző szálláshelyek és a központi
szálláshely, Castberggård Siketek Iskolája között.
A helyszínre történő utazást illetően Koppenhágából vonattal
lehet eljutni Velje városába, ahonnan a szervezők biztosítanak
buszt a szálláshelyre.
A részvételi díj egy főre 470 euró, egyágyas szoba igénylése
esetén 605 euró. A részvételi díj tartalmazza a szállást, teljes
ellátást és a programokat. Azonban nem tartalmazza az
útiköltséget (repülő- és vonatjegy), a biztosítást, valamint a
banki átutalás költségeit.
Jelentkezni az angol nyelvű jelentkezési lap kitöltésével lehet.
A jelentkezés, valamint a részvételi díj befizetésének
határideje 2012. április 2-a.
A jelentkezést, a részvételi díj banki átutalását és az utazás
megtervezését, jegyek megvételét egyénileg kell megoldani.
Természetesen Egyesületünk munkatársai rendelkezésre állnak
az utazással kapcsolatos ügyek intézésében.
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Egyesületünk sajnos nem rendelkezik olyan pénzügyi kerettel,
melyből jelnyelvi tolmácsot vagy kísérőt tudna biztosítani az
utazáshoz.
A programmal kapcsolatos további részletekért, illetve
jelentkezési lap igénylésével kapcsolatban Gangl Tamáshoz
lehet fordulni a gangltamas@gmail.com e-mailcímen, vagy a
06-70/930-7549-es telefonszámon.

Megalakultunk…
Beszámoló a Mohács és Térsége Hallás és Látássérültek
Egyesülete tevékenységéről
Az alábbiakban rövid összefoglalót olvashatnak Gecsó
Gabriella „tollából” az ez év májusában, Mohácson megalakult
Mohács és Térsége Hallás és Látássérültek Egyesülete
tevékenységéről:
Az idei év májusában alakult Mohács és Térsége Hallás és
Látássérültek Egyesülete az országban egyedülálló módon a
vonzáskörzetében élő hallás és látássérült emberek
érdekképviseletét egyaránt felöleli.
Az egyesület legfőbb feladatainak tekinti tagjainak és a hozzá
forduló
fogyatékkal
élők
hatékony
érdekképviseletét,
érdekvédelmét és az életvitel minőségi segítését.
Az egyesület munkájával szeretné elősegíteni a hallás-, és
látássérültek minél szélesebb körű társadalmi integrációját és
az
esélyegyenlőség
elveinek
megvalósulását.
A nemrégiben alakult egyesület háromtagú elnökségből áll:
elnöke Gecsó Gabriella (látás-és hallássérült), az alelnökök
Bárácz Istvánné (látássérült) és Késics Ivett (hallássérült). A
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rendszeres fogadó órák mellett, már több egészségnap is
megrendezésre került az egyesület szervezésében. 2011.
november 4-én pedig önálló életvitel segítésére szolgáló
segédeszköz bemutatót tartott Mohácson. Az egyesület
kapcsolatban áll a Mohácsi Jenő városi könyvtárral, a pécsi
KIND Halláscentrummal, a Ki - Látás Közhasznú Alapítvánnyal
és a Siketvakok Országos Egyesületével.
A Hallássérültek- és Fehér Bot világnapjához kapcsolódóan
október 15-én egy jótékonysági rendezvény megszervezésére
is sor került, melyre nagy számban érkeztek mind a fogyatékkal
élők, mind pedig egészséges társaik. A műsorral egybekötött
bálon több, mint 150-en vettek részt, így is támogatva e nemes
ügyet. A térségből számos tombola felajánlás is érkezett,
melynek köszönhetően sok értékes ajándék talált gazdára. A
jótékonysági rendezvényen befolyt összegből a Mohács és
Térsége Hallás és Látássérültek Egyesülete továbbra is
folytatja segítő munkáját és célja minél több kirándulás,
kulturális program szervezése tagjai számára, természetesen
továbbra is hatékonyan felvállalva érdekképviseletüket.
Gecsó Gabriella
Elnök, Mohács és Térsége Hallás és Látássérültek Egyesülete

Siketvakok a világban – Siketvakok világa
Siketvakok hete Finnországban
Idén, augusztus első hetében Finnország adott otthont a 13.
Siketvakok Európai Rehabilitációs és Kulturális Hete 2011
elnevezésű rendezvénynek. Az egy hetes program helyszíne a
finn fővárostól, Helsinkitől mintegy 30 kilométerre fekvő,
körülbelül 37 ezer lakosú város, Tuusula volt.
A résztvevők számára a város nevét viselő, hosszúkásan
elnyúló tó partján található Gustavelund Hotelben, valamint az
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Onnela Szállóban biztosítottak elhelyezést a szervezők. A
programok központi színtere a Finn Vakok Szövetségének
tulajdonában álló Onnela Szálló volt. Az egymástól csaknem
három kilométer távolságra lévő szálláshelyek között a
vendéglátók buszokkal biztosították az átjárást.
A rendezvényre 13 európai országból közel 150, illetve
Kanadából egy résztvevő érkezett. A házigazdák népes
számban, csaknem 60 fővel vettek részt a programon.
Magyarországról négy siketvak egyesületi tag, Papakosztandi
Mária, Ráduly Mónika, Kimlei Gábor és Gangl Tamás, valamint
Komjáti András, Tamás hozzátartozója csatlakozott az
eseményhez. A magyar résztvevők mindegyike saját maga
fizette az utazás költségeit, valamint a részvételi díjat. A
Siketvakok Országos Egyesülete semmilyen anyagi támogatást
nem nyújtott a rendezvényen való részvételhez.
A következőkben Kimlei Gábor és Gangl Tamás közösen
számol be a programon tapasztalt élményekről, Saját tollamból
rovatunkban pedig Papakosztandi Mária mesél a finn
vendégszeretetről, amelyet a tuusulai programot követően is
lehetősége nyílt megtapasztalni.

Augusztus első napján a déli órákban indult repülőgépünk
Budapestről Helsinkibe. A finn fővárosba két és fél órás utazás
után egy szerencsés landolást követően érkeztünk meg. Mivel a
reptérről csak taxival lehetett eljutni a szálláshelyre, ezért első
dolgunk volt taxit találni. Ez a küldetés azonban cseppet sem
bizonyult egyszerűnek, hiszen öten voltunk, csomagokkal
bőségesen felpakolva. Időbe telt mire a reptérnél várakozó taxik
között sikerült felfedeznünk és leintenünk egy nekünk megfelelő
kisbuszt. Körülbelül fél órás utazás után megérkeztünk
Tuusulába, azon belül is a nekünk szálláshelyül szolgáló
Onnela Szállóba. A csomagok elhelyezését, lepakolását
követően régi ismerőseinkkel szívélyesen üdvözöltük egymást.
A köszöntéshez finn vendéglátóink is csatlakoztak.
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Nem csupán vendéglátóink, az időjárás is melegen fogadott
bennünket. A tábor szinte egész ideje alatt száraz és napos
időnek örülhettünk. Bár a hét végére megérkeztek a felhők,
beborult az ég és némi eső is csepergett, de ez egyáltalán nem
befolyásolta a jó hangulatot.
A kedvező időjárás mellett nagyon örültünk a hosszú
nappaloknak. Finnországban ugyanis sokkal később nyugszik
le a Nap, mint nálunk, és persze sokkal korábban is kel
hajnalban. A hosszú nappalok kellemessé tették a szabadban
töltött időt, az esti beszélgetéseket.
Az Onnela Szálló és környéke festőien szép volt. A több
épületből álló szálláshely egy hatalmas erdővel szegélyezett
területen, a tó partján helyezkedett el. A Szálló bejáratától
mindössze néhány méterre tóparti szauna és stég várta a
pihenni, lazítani vágyó vendégeket.

Finn szaunaház
Az épület-komplexum egyik tagjában a szauna mellett egy
kisebb úszómedence is helyet kapott. Külön épületben voltak
berendezve a szobák, egy másik épületben pedig a nagy
előadóterem és az étterem került kialakításra.
Az étteremben az étkezések önkiszolgáló rendszerben
történtek. Reggelinél ez még nem okozott különösebb
problémát, hiszen az Onnela Szállóban a résztvevők kevesebb,
mint fele volt elszállásolva. Az ebédek és vacsorák alkalmával
azonban már egészen más volt a helyzet: a mintegy kétszáz
ember hosszú, kígyózó sorokban várakozott az önkiszolgáló
pultoknál. Szabad asztalt nem volt egyszerű találni, annak
megközelítése pedig sok nehézségbe ütközött. Érdekes
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látványt nyújtott, ahogyan a segítők megrakott tálcákkal,
kliensükkel karjukba kapaszkodva, együtt szlalomoztak az
asztalok, székek és emberek között.
Ettől eltekintve az ételek finomak voltak. Bár, a fűszerezéssel
spóroltak, mégis szószok, saláták segítségével sikerült gazdag
ízvilágot varázsolniuk a vendéglátóknak. A változatos hús- és
halételek mellé rizs, vagy tészta járt köretként, és egészben főtt
burgonya is mindig terítéken volt, mivel a finnek szinte
mindenhez ezt fogyasztják.
Az itallap választéka sem hagyott kívánnivalót maga után: nem
csupán vizet lehetett inni, hanem áfonya- és narancsszörpöt is.
Sokáig nem értettük, hogy az ebéd és a vacsora mellé miért
van kitéve tej is az innivalók közé. Mint azt később megtudtuk, a
finnek nagy része előszeretettel iszik tejet és eszik vajas
kenyeret a főétkezésekhez. Ez afféle finn étkezési-szokás.
A program legnagyobb részét a szabadidős elfoglaltságok
tették ki. Az Onnela Szállónál korlátlanul lehetett élvezni a
tradicionális finn szauna nyújtotta pihenés lehetőségét. A
résztvevők nemek szerint használhatták a szaunákat: először a
nők, majd a férfiak kerültek sorra. A program-szervezők a
szauna nyújtotta kikapcsolódás mellett mozgási lehetőséget is
biztosítottak a résztvevőknek: Ennek keretében került sor
csizmahajításra és a nordic walking kipróbálására.

Pillanatkép egy lelkes csizmahajítóról
A nordic walking, jelentése északi séta. Ez egyfajta sportos
gyaloglás, melyet mind a két kézben speciális bottal végeznek.
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Az északi séta nagyon népszerű sport a finnek körében.
Siketvakok is szívesen űzik.
Szintén a szállóban került sor előadások megtartására
különböző témákban, amelyek közül tetszőlegesen lehetett
választani. Előadást tartottak a finn kultúráról és történelemről,
de a Finnországban siketvakok részére nyújtott szolgáltatások
sokszínűségébe is bepillantást nyerhettek az érdeklődők. A
kézműveskedés kedvelői fém álarcot készíthettek saját
arcukról, míg a sportolni vágyók kipróbálhatták magukat
bowlingban a szomszédos település, Järvenpää sportpályáján.
A korábbi években tartott hasonló siketvak táborokhoz
képest mindenképpen újdonság volt a tábort megnyitó
zászlófelvonás és az utolsó napon a zászló bevonása. Néhány
alkalommal pedig a sportos finnek reggeli tornát is tartottak,
amelyen több-kevesebb lelkesedéssel mi is részt vettünk a
kiadós reggeli után.

Előkészület zászlófelvonáshoz
Szükség is volt a sok mozgásra, hiszen szálláshelyünk
környéke látnivalókban, érdekességekben jócskán bővelkedett:
Mint megtudtuk, a finn művészettörténet jelentős személyiségei
éltek és alkottak Tuusulában a 19. században. Tették mindezt
épp abban az utcában, ahol az Onnela Szálló épült. Több
egykori művészházat alakították át múzeummá, amelyeket meg
lehetett látogatni. Ilyen volt például a svéd származású finn író,
Aleksis Kivi háza is, aki életének csupán utolsó hónapjait
töltötte a róla elnevezett emlékházban.
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Aleksis Kivi emlékháza
A finn zeneszerző, Jean Sibellius is Tuusulában alkotott, az ő
házát is megtekintettük. Az épület különlegessége, hogy az a
művész feleségének nevét viseli és bár nem múzeumként,
hanem lakóházként funkcionál, ennek ellenére a térképek is
jelölik.
Két alkalommal Tuusulán kívüli kirándulásokat is
szerveztek vendéglátóink: Helsinkiben megtekintettük az 1960as években épült Sziklatemplomot, amely ma népszerű
turistalátványosság. A fémből és üvegből kialakított belső tér és
kupola nem hagyott túlságosan mély nyomot bennünk.

A fémből és üvegből kialakított Sziklatemplom belső tere
Sokkal érdekesebbnek, hangulatosabbnak találtuk Helsinki
főterét, a kikötőben található Piacteret. A szép épületekkel,
köztük az Elnöki Palotával övezett tér közepén egy nagy piac
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található, ahol hatalmas választékát láthattuk a különféle
zöldségeknek, gyümölcsöknek, valamint kézműves- és
ajándéktárgyaknak. A piac tengerparti szakaszán hajókról,
csónakokról kínálták a legkülönfélébb, frissen fogott halakat.

Piactér Helsinkiben madártávlatból
A Piactéren és környékén rendelkezésre álló két órás
szabadidő után egy kétszintes kirándulóhajóra szálltunk,
amelynek fedélzetén ebéddel egybekötött, három órás
hajókirándulást tettünk Helsinki szigetvilágában, az Északitengeren.
A finn főváros közelében fekvő Porvoo városában is
lehetőségünk nyílt kirándulni: Porvoo különlegessége, hogy
annak folyó menti, óvárosi része zegzugos utcákból, szép,
faszerkezetű házakból áll. E kisváros érdekessége továbbá,
hogy még a lutheránus templomot is fából építették.

A lutheránus templom bejárata
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A program keretében látogatást tettünk Európa talán
legnagyobb rehabilitációs központjában, amely látássérültek és
siketvakok számára nyújt szolgáltatásokat. Az Iris (ejtsd: írisz)
Központ Helsinki keleti részében Európai Uniós támogatással
épült a 2000-es évek elején. A több emelet magas, hatalmas
modern és teljesen akadálymentes épületben működik a Finn
Látássérültek Szövetsége és más szervezetek mellett a Finn
Siketvakok Egyesülete is számos irodahelyiséggel. A
Központba Finnország minden területéről érkeznek látássérült
és siketvak ügyfelek, akiket az ott dolgozó szakemberek széles
körű rehabilitációs szolgáltatásban részesítenek. A Braille írásolvasás oktatásától kezdve a kommunikációs fejlesztésen át, az
önellátás és tájékozódás-közlekedés ismereteinek elsajátításáig
mindent megtanulhatnak az ide érkező érintettek, beleértve a
vakvezető vagy segítő kutyával való együttélést is. Látássérült
csecsemőket, kisgyermekeket nevelő szülőknek külön
tréningeket tartanak gyermekük neveléséhez, ellátásához
kapcsolódóan. Az érintettek segédeszközök széles választékát
ismerhetik meg, próbálhatják ki és vásárolhatják meg a
hatalmas segédeszköz boltban. Külön érdekesség a múzeum,
ahol régi segédeszközök és tapintható írásmódokkal készített
régi könyvek tárlatát tekinthetik meg az érdeklődők.
Az épületben szállást is tudnak biztosítani a vidékről érkező
ügyfeleknek, a kliensek, tagok és az ott dolgozók pedig
étteremben étkezhetnek. A sportolni vágyó látássérülteket és
siketvakokat szauna és úszómedence, torna- valamint
konditerem várja. A könyvek iránt érdeklődőknek könyvtári
szolgáltatások széles skáláját kínálja az Iris Központ. A
szolgáltatás részeként egyedi kérésre az ügyfél által kiválasztott
könyvet megfelelő formátumban, akár Braille formában is
biztosítani tudják. Ezt nagy teljesítményű Braille-nyomtatók
működtetésével teszik lehetővé. Az épület része egy nagy
előadóterem, ahol minden technikai feltétel adott ahhoz, hogy
színvonalas előadások, konferenciák megtartására nyíljon
lehetőség. A Központban működő foglalkoztatókban látássérült
és siketvak embereket alkalmaznak. Az általuk előállított
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termékeket az épület utcáról is megközelíthető üzletében
árusítják.
A lenyűgöző Iris Központ nemcsak irigylésre méltó, de
követendő példa is lehet számunkra.
A finnországi siketvak hét hagyományos programok mellett sok
újdonságot is tartogatott idén a résztvevők számára, így
egyedivé téve az élményeket, amelyekkel hazatérhettünk.
Köszönjük a Finn Siketvakok Egyesületének a szervezést!

Gangl Tamás és Kimlei Gábor

Saját tollamból
Vendéglátás finn módra
Az egy hetes, tuusulai európai siketvak tábor után három
napos, felejthetetlen vendéglátásban volt részem barátaimmal
együtt. Seppo Jurvanen, a finn siketvakok egyesületének
elnöke - akivel már évek óta baráti kapcsolatban vagyunk meghívott bennünket otthonába, Lappeenrantába.
Lappeenranta Helsinkitől mintegy 200 kilométerre, az orosz
határnál fekszik, Del.Karélia tartományban, Finnország
legnagyobb tavának, a Saimaa-nak partján.
Mivel
Tussulából
nincs
közvetlen
vonatközlekedés
Lappeenranta felé, ezért először taxival a közeli Tikkurila
vasútállomásra utaztunk. Finnországban egyáltalán nem olcsó
a vonatjegy. A fogyatékkal élőknek a teljes árat kell fizetniük, de
a kísérőnek ingyenes az utazás. Timo, Seppo kísérője, aki
szintén velünk tartott, segített megvenni a vonatjegyeket.
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Még vonatra szállás előtt a vasútállomáson különös dolgot
tapasztaltunk: Kiderült, hogy a vonatjegy egyben helyjegy is,
melyen a kocsi és az ülés száma egyaránt feltüntetésre került.
Mindez amiatt volt érdekes, mert a négy részre osztott peront, amelyet oszlopokon A, B, C és D betűkkel jelöltek – a jegyen
szereplő betű alapján kellett megközelítenünk. Azt, hogy az
éppen érkező, számozott vagonokból álló szerelvény adott
számú kocsija a peronnak mely betűvel jelzett részén fog állni
monitoros kijelző segítségével lehetett nyomon követni. Ez
azért volt nagyon jó, mert így már előre a peron nekünk
megfelelő részére tudtunk állni, ami a felszállás és a helyünk
megtalálása
szempontjából
egyszerűnek
és
teljesen
zökkenőmentesnek bizonyult.
Felszállás után kellemesen tapasztaltuk, hogy a vonat szép
tiszta és kényelmes. Az étkezőkocsi kiszolgáló pulttal és
néhány asztallal, székekkel a kulturált étkezés lehetőségét
biztosította az utasoknak. Számunkra szokatlan módon,
nyugodt szívvel hagyhattuk őrizetlenül poggyászunkat az
ülőhelyünkön
mindaddig,
amíg
az
étkezőkocsiban
tartózkodtunk. Nem kellett félnünk attól, hogy csomagunk
eltűnik. Mint azt Seppo kísérőjétől megtudtuk, ugyanez a
helyzet a kerékpárokkal is Finnország-szerte, hiszen azokat
sem láncolják le az utcákon. A finneknél teljesen természetes,
hogy az emberek nem tulajdonítják el egymás értéktárgyait.
Nem úgy, mint nálunk, Magyarországon, sajnos.
A vonatablakon kitekintve, végig 15-20 méteres fákból álló
nyírfaerdőket csodálhattunk meg, a közöttük fel-felbukkanó kis
házak pedig szinte beleolvadtak a környezetbe, a természetbe.
Finnországra jellemző, hogy mindenütt, még a városokban is,
rengeteg erdős, parkos, zöld terület található, amely így
természetközelivé teszi az emberek által birtokbavett
lakóövezetet. A finnek nagyon óvják és tisztelik a növényeket, a
természetet.
Vonattal két óra alatt tettük meg az utat Lappeenrantába. A
vasútállomástól taxival érkeztünk Seppo barátunk házához,
amely a Saimaa tó közelében épült, és egy hatalmas kert veszi
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körül. A háromszintes épület utca felőli bejárata a középső
szintre vezet, ahol körfolyosós megoldással a konyha, az
étkező, a nappali és Seppo hálószobája nyílik egymás után. A
felső szinten két hálószoba szolgál vendégfogadásra, az alsó
szinten pedig Seppo dolgozószobája mellett egy nappalinak is
nevezhető helyiség található. Mosdó mindhárom emeleten
kialakításra került, a fürdőszoba pedig az elmaradhatatlan
szaunával együtt az alsó szinten kapott helyet. Erről az alsó
szintről lehet kijutni a teraszra és a kertbe. A kert szépen
gondozott, amelyet Seppo állandó személyi segítője, Seija tart
kézben, rendben. A kertben sétálva finom, édes egrest is
kóstoltunk az ott termő, különféle bogyós gyümölcsök sorából.
Egy gyors kipakolás és rövid pihenés után Seija háromfogásos
vacsorával várt bennünket. Előételként görög salátával lepte
meg a kis csapatot, ami nekem, személy szerint nagyon
megtisztelő volt. Főételként sült halat, egész pontosan
szivárványos pisztrángot választottam a terülj-terülj asztalkáról,
a többiek pedig egy különleges, marhahúsból készült helyi
specialitás jóízű elfogyasztásának láttak neki. Köretként
héjában főtt krumplit kaptunk. Ez az a kísérő étel, ami soha
nem hiányozhat a finnek tányérjáról. A vacsorát végül egy
istenien
finom
desszerttel
zártuk.
Érdekes
módon
vendéglátónknál nyoma sem volt a Tuusulában tapasztalt
szokásoknak, miszerint a helybeliek tejet isznak, illetve vajas
kenyeret esznek minden étkezéshez. Mint megtudtuk, Seppo és
Timo nem követik ezt a hagyományt.
Ott tartózkodásunk ideje alatt lehetőségünk nyílt megkóstolni a
nagyon finom, füstölt lazaclevest és a karéliai pirogot is, ami
egy érdekes kis sütemény: kelt tésztából készül, és a tetejére
tojásos vajat kennek.
A leves mellől természetesen nem hiányozhatott az egészben
főtt krumpli.
Vendégeskedésünk első reggele kicsit furcsán alakult:
Magyarországon ugye az a szokás, hogy vendéglátóként már
korán felkelünk, és előkészítünk mindent a reggelihez, hogy
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amikor vendégünk felébred, már terített asztal várja. Ezzel
szemben Finnországban mindez fordítva működik: Jó
vendégekhez illően megpróbáltunk viszonylag időben felkelni,
ám házigazdánk és Timo ekkor még békésen szunyókált.
Először hosszasan tanakodtunk azon, mitévők legyünk, esetleg
várjunk-e, míg Seppoék is felkelnek. Végül vettük a bátorságot,
és nekiláttunk a reggeli elkészítésének. Nem mondom, először
zavarban éreztük magunkat amiatt, hogy egy idegen
konyhában ennivaló után kutatunk, de aztán, ahogy feltaláltuk
magunkat, egyre természetesebbnek tűnt számunkra a helyzet,
mely szerint Finnországban a vendég szabadon kiszolgálhatja
magát. Így végül minden reggel a ház konyhájában otthonosan
mozogva magunk készítettük el reggelinket.
Esténként a teraszon ülve egy-egy pohár bor, vagy doboz sör
iszogatása közben jókat beszélgettünk. A társalgás angol
nyelven folyt, ami nekem, személy szerint nagyon jó alkalmat
nyújtott
a
nyelvgyakorlásra,
idegennyelv-tudásom
felfrissítésére, mert bizony rég használtam az angol órákon
tanultakat. Sokat nevettünk, bohóckodtunk; hiába, a humor nem
ismer sem országhatárokat, sem nyelvi akadályokat!
Seppo és Timo már az első nap nagyon jó idegenvezetőnek
bizonyult:
Igyekeztek
szinte
mindent
megmutatni
Lappeenrantából, amit csak lehetett a náluk töltött két teljes
napban. Lappeenranta központja ugyan nem volt különösebben
izgalmas, vagy érdekes, de a Saimaa kikötője és annak
környéke tartogatott látnivalókat. A kikötőnél éppen azokban a
hetekben homokszobor-kiállítást lehetett megtekinteni. Mint azt
Seppoéktól megtudtuk, ezt a kiállítást minden évben
megrendezik, egy a gyerekek által megadott téma alapján. Idén
a cirkusz világának szereplőit és jellegzetes jeleneteit formázták
meg homokból az alkotók. A témához kapcsolódóan egy
cirkuszi sátorban gyerekek rajzait és egyéb alkotásait lehetett
megtekinteni.
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Homokszobor-kiállítás Lappeenranta kikötőjében
A kikötőhöz közel egy kisebb hegy tetején áll a Vár vagy
Citadella, amely az oroszok elleni háborúkban védte a várost a
betolakodóktól. A Citadelláról gyönyörű kilátás nyílt a kikötőre.

Kikötői látkép a Várból
A Vár közelében épült orosz ortodox templomot nem csupán
kívülről,
belülről
is
szemügyre
vettük.
Legnagyobb
meglepetésemre a lappeenrantai templom belső tere szinte
megszólalásig hasonlított a görögországi ortodox templomok
elrendezésére, amitől hirtelen olyan érzésem támadt, mintha
Európa déli részén járnék.
Legszebb
élményünket
nem
a
városban,
hanem
Lappeenrantától úgy 35-40 kilométerre egy már-már mesébe
illő helyen szereztük: Egy hatalmas erdő közepén, egy kis tó
mellett épült Seppo hétvégi háza, a finnek által csak mökkinek
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nevezett, aprócska pihenőhely. A magas fenyő- és nyírfákkal
tarkított erdőben, a fák tövében rengeteg bogyós termésű
növény lelt megfelelő táptalajra, többek között például a fekete
áfonya is, melynek jóízű kóstolgatását szinte alig tudtuk
abbahagyni,
Ezen a hangulatos, a világtól elzárt helyen Seppoék magyar
recept alapján készített kolbászt, illetve külön nekem
szójakolbászt grilleztek szabad tűzön, amit nagyon érdekes ízű
finn mustárba mártogatva fogyaszthattunk. A fenséges falatok
mellé könnyű sört ittunk.
A mökkihez természetesen szauna is tartozott, amely
elektromos áram híján fatüzelésű volt, nem pedig elektromos
fűtésű, mint a városi szaunák. Timo már jó előre befűtötte
számunkra a helyiséget, ahol a forró gőzben kedvünkre
izzaszthattuk
magunkat.
Még
nyírfavesszőkből
álló
fürdőseprűvel is csapkodtuk testünket. A szaunázási szokásnak
megfelelően a gőzfürdőt meg-megszakítva pár perc erejéig
megmártóztunk a közeli tóban. Leírhatatlan az az érzés, ami
akkor ott, az erdő közepén, mindentől távol, egy kis tóban
úszkálva átjárt. Még soha nem éreztem olyan szabadnak
magam, mint ott, az erdő közepén, a természet lágy ölén,
abban a kis tóban békésen ringatózva.
Felejthetetlen marad számomra ez az érzés, mint ahogyan az a
néhány nap is Seppoval és a többiekkel. Nagyon hálás vagyok
Sepponak ezért a csodálatos vendéglátásért.

Csoportkép
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Bár az utazás, a pihenés véget ért, néhány héttel
hazaérkezésünk után Tommy barátunk finn ételekkel lepett meg
bennünket, ami legalább egy kis időre felidézte számunkra a
Finnországban töltött, varázslatos napokat.
Papakosztandi Mária

§ Jogi percek §
Fogyatékos tanulók jogai a közoktatásban
Az alábbiakban röviden azt tekintjük át, hogy milyen speciális
jogok illetnek meg egy fogyatékos – például – siketvak diákot a
közoktatásban. Mivel a szabályozás rendkívül szerteágazó,
igyekszünk a leglényegesebb rendelkezésekre összpontosítani.
A közoktatás rendszerébe első sorban az óvodai, általános
iskolai és középiskolai tanulmányokat folytató diákok tartoznak,
de több más oktatási forma is ide sorolható, a siketvak
gyermekek számára ez utóbbiak közül fontos lehet a korai
fejlesztés. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. Törvény 30.
§-ában számos olyan rendelkezést rögzít, melyek az
úgynevezett sajátos nevelési igényű tanulókra vonatkoznak. E
csoportba tartoznak a fogyatékos diákok is. Az említett
törvényhely először is azt mondja ki, hogy a sajátos nevelési
igényű gyermeknek, tanulónak joga, hogy különleges gondozás
keretében állapotának megfelelő pedagógiai, gyógypedagógiai,
konduktív pedagógiai ellátásban részesüljön attól kezdődően,
hogy igényjogosultságát megállapították. A különleges
gondozást - a gyermek, tanuló életkorától és állapotától
függően, az úgynevezett szakértői és rehabilitációs bizottságok
szakértői véleményében foglaltak szerint - a korai fejlesztés és
gondozás, az óvodai nevelés, az iskolai nevelés és oktatás, a
fejlesztő felkészítés keretében kell biztosítani. Az említett

> 38 <

Új SzemFüles

12. szám, 2011. szeptember-október

szakértői
bizottságok
megyei
szinten
működnek,
állásfoglalásukkal szemben lehetőség van fellebbezésre.
A korai fejlesztés és gondozás megvalósítható otthoni ellátás,
bölcsődei gondozás, fogyatékosok ápoló, gondozó otthonában
nyújtott gondozás, gyermekotthonban nyújtott gondozás,
gyógypedagógiai tanácsadás, korai fejlesztés és gondozás
keretében biztosított fejlesztés és gondozás, konduktív
pedagógiai ellátás keretében.
A sajátos nevelési igényű gyermek óvodai nevelése, tanuló
iskolai nevelése és oktatása, továbbá kollégiumi nevelése az e
célra
létrehozott
gyógypedagógiai
nevelési-oktatási
intézményben, konduktív pedagógiai intézményben, óvodai
csoportban, óvodai tagozaton, iskolai tagozaton, osztályban,
csoportban vagy a többi gyermekkel, tanulóval együtt, azonos
óvodai csoportban, óvodai tagozaton, illetve iskolai osztályban
történhet. A törvény tehát elismeri mind az elkülönített
(szegregált), mind az együttnevelésen (integráción) alapuló
oktatás létjogosultságát. A gyermek külön óvodai nevelését
végző óvodai csoportot, óvodai tagozatot, illetve a tanulók külön
iskolai nevelését és oktatását végző iskolai tagozatot, osztályt,
csoportot - a fogyatékosság típusának megfelelően kell
létrehozni. A gyógypedagógiai nevelésben-oktatásban részt
vevő nevelési-oktatási intézményben a gyermek, tanuló
egészségügyi és pedagógiai célú habilitációs és rehabilitációs
ellátásban is részesül.
Folytatása következik!

dr. Oszvári-Lukács Ádám
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Kishírek, érdekességek a nagyvilágból
Az eltűnt hang nyomában
A denevérek és a delfinek tájékozódásának egyik legfontosabb
eleme
a
hanghullámok
segítségével
történő
helyzetmeghatározás. Az állatok tájékozódási technikáinak
részletes tanulmányozásától azt remélik a tudósok, hogy a
beültetett hallókészülékekkel a jövőben akár a sztereó hallás
képességét is vissza tudják adni a halláskárosultaknak és a
siketeknek.
Az eredmények, amennyiben a visszhangok segítségével
történő tájékozódás kutatása megfelelően sikeres lesz, további
lehetőségeket tartogatnak a gyógyításon túl, pl. robotok
számára is új megoldások előtt nyithatják meg az utat, amellyel
az automata gépek nehéz, vagy kifejezetten veszélyes
helyeken is eredményesen tudnak majd közlekedni.
Az új kutatások során eddig ismeretlen trükköket is sikerült
megfigyelni, amelyek a visszhangok segítségével helyzetüket
meghatározó élőlények zsákmányukat elejtik. Ezek a trükkös
megoldások mesterséges rendszerekben lehetővé teszik majd
azt is, hogy a mai lehetőségeknél pontosabban legyenek
képesek ezek az eszközök a stacionárius és a mozgásban lévő
tárgyak
helyzetét
meghatározni.
A Southampton Egyetem kutatója Robert Allen professzor az
általa vezetett BIAS nevű kutatómunka során azt kívánta feltárni
kollégáival, hogy a visszhangot tájékozódáshoz alkalmazó
állatok, azaz például a denevérek a precíz helymeghatározást
hogyan
valósítják
meg.
A kutatók többféle alakú denevérfej másolattal dolgoztak,
amelyek segítségével azt vizsgálták, a különböző fejformák
milyen módon befolyásolják az állatok fülébe jutó visszhang
észlelését.
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Ezzel párhuzamosan pedig egy apró, élő denevérre szerelt
eszközzel repülés közben is sikerült vizsgálni, milyen hangokat
ad ki navigáció közben az állat. A denevérre rögzített
hangfelvevő fontossága abban rejlik, hogy a kiadott finom
hangokat egy, a hang forrásától messze lévő mikrofonnal nem
lehet rögzíteni, így a tájékozódásban nagy szerepet játszó, de
apróbb, finomabb különbségek sajnos elvesznének – a
hangforrás közvetlen közelében lévő mikrofonnal azonban ez
sokkal kevésbé jelent problémát.

Denevér repülés közben
A felvételekből kiderült, hogy a denevérek elképesztően
összetett hangokat képesek kibocsátani repülés közben. Az
élőlények fix és változó frekvenciákon pulzáló hangokat
bocsátanak ki, amelyek mindössze egynegyed milliszekundum
hosszúak. A fix frekvenciájú hangok segítségével állapítják meg
(a Doppler-effektus alapján), milyen irányba mozog egy
zsákmányállat, vagy egy másik denevér, a hangokat kibocsátó
állathoz
képest.
Más hangok abban segítenek a denevérnek, hogy egy-egy
kisebb tárgyra fókuszáljon, a változó frekvenciájú csipogások az
apró, repülő rovarok észlelését teszik lehetővé az állat számára
– a használt frekvenciák a kiszemelt (vagy inkább kifülelt)
zsákmány és a denevér méretével összefüggésben változnak.
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Az egymást átfedő hullámhosszú hangokkal pedig a denevérek
olyan tárgyakat képesek beazonosítani, amelyek kisebbek, mint
az állat által kibocsátott hangok hullámhossza. A kutatók már
azt vizsgálják, hogy ezek az információk milyen módon lehetnek
alkalmazhatók
a
hang
alapú
képalkotó
rendszerek
felbontásának
javításában.
Az eredmények nyomán már a Leedsi és a Strathclyde
Egyetemek elkezdték az apró jelátvivők kifejlesztését,
amelyeket olyan robotok helyzetmeghatározásához és
tájékozódásához használnának, amelyek az emberek számára
túl szűk, illetve veszélyes helyeken kell dolgozzanak.
Egyes denevérek cochleáris területe rendkívül érzékeny a
hívójelük frekvenciájára, amely segít nekik könnyebben
megállapítani, hogy egy rovar éppen feléjük, vagy tőlük
távolodó irányban repül. De ezen túlmenően a denevérek olyan
kifinomult tájékozódásra is képesek, hogy az általuk kibocsátott
hangok visszaverődéséből képesek megállapítani, milyen
anyaga van egy adott tárgynak. Ezt a mechanizmust remekül
lehetne
alkalmazni
az
ultrahang-készülékek
továbbfejlesztésében, és így pontosabb képet kaphatnának az
orvosok arról, milyen szövettípusokat látnak éppen.
Egy másik felhasználási módja a kutatási adatoknak a
földfelszín alatti ásványkincsek felkutatásában lehet, de a
kutatók nagy erőkkel dolgoznak azon is, hogy az új ismeretek
fényében sokkal jobb cochleáris implantátumokat és
hallókészülékeket tudjanak kifejleszteni, amelyekkel akár a
sztereó hangzás - és ezzel a biztosabb tájékozódás - is
elérhető lehet, ma ugyanis ezekkel a segédeszközökkel a hang
iránya, a forrás helyzete nagyon nehezen határozható csak
meg.

Forrás: www.medipress.hu
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A tanulás hatékonysága

A cink rendkívül fontos szerepet játszik az idegsejtek egymás
közti kommunikációjának szabályozásában, és jelenléte
befolyásolhatja a tanulás és az emlékek kialakulásának
folyamatát is.
A cink a szervezetben igen kis mennyiségben (2-3 gramm)
jelenlévő létfontosságú nyomelem, amelynek eloszlása a
szervezeten belül nem egyenletes, de az agyban és az
izomzatban koncentrációja viszonylag állandó. Fontos szerepe
van a vércukorszint és az anyagcsere szabályozásában, a
sebgyógyulásban, az ízérzékelésben és a növekedésben.
Természetes forrásai elsősorban állati eredetűek (máj, vörös
húsfélék, tojás), de a növények közül a mák, a hüvelyesek, az
olajos magvak és a feketeribizli is nagyobb mennyiségű cinket
tartalmaz.
A tudósok régóta kutatják, hogy a cink pontosan milyen
szerepet tölt be az agyműködésben. A kérdés legalább 50 év
óta okoz fejtörést - ekkor fedezték fel, hogy az idegsejtek egy
bizonyos részében (az ingerületátvivő anyagokat tartalmazó
hólyagocskákban, az úgynevezett szinaptikus vezikulákban)
igen magas a cink koncentrációja. Egy amerikai és kanadai
kutatókból álló csoport a Neuron című orvosi szaklap legújabb
számában mutatta be eredményeit, amelyek áttörést
jelenthetnek a cink szerepének megértésében.
Cink nélkül nem rögzülnek hosszú távon az emlékek
A kutatók a kísérlet során egy olyan vegyületet hoztak létre,
amely rendkívül gyorsan a cinkhez kapcsolódik, miután az
felszabadult az idegsejt vezikuláiból, ezáltal kivonva a cinket
a forgalomból. A ZX1 jelű vegyület segítségével a kutatók
megfigyelhették, miként viselkednek az idegsejtek a
cinkmegvonás hatására.
A kutatók elsősorban az agy hippokampusznak nevezett
részében található idegsejteket vizsgálták, amely agyterület a
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tanulással
és
az
emlékek
kialakulásával
hozható
összefüggésbe. Eredményeik azt mutatták, hogy a cink
megvonása gátolta az emlékek rögzülésének, az úgynevezett
hosszú távú potenciációnak a folyamatát, amely különösen
fontos a tanulás és emlékezés során. A cink szerepének
további megértéséhez a kutatók most olyan kontrasztanyag
kifejlesztésén dolgoznak, amely az orvosi képalkotási
eljárásokban is alkalmazható lesz.
Forrás: www.origo.hu

Emberi felhő - az okostelefonok önállóságot biztosítanak a
vak embereknek
Az okostelefonnal készített kép a vak emberek számára mást
jelent, mint a többségnek - egy megfelelő alkalmazás
segítségével a készülék megnövelheti a vak emberek
önállóságát.
A legtöbb ember számára nem okoz nehézséget, hogy
elolvassa az élelmiszerek csomagolásán lévő feliratokat, vagy
átfussa a napi postáját. A vak emberek azonban eddig csak
barátok, családtagok vagy egy fizetett alkalmazott segítségével
jutottak hozzá ezekhez az információkhoz. Így tehát vagy
kénytelenek voltak mások szabad idejét igénybe venni, vagy
pedig pénzt költöttek a felolvasásra. Ma már azonban számos
más lehetőség is a rendelkezésükre áll.
Ahogy
egyre
több
okostelefonos
alkalmazás
vált
hozzáférhetővé (tehát a telefonba beépített beszélőprogrammal
vagy akár Braille-kijelzővel használhatóvá), a vak emberek
immár akkor is megszerezhetik a számukra szükséges
információkat, ha nincs látó segítség a közelben. Tudni
szeretné, milyen színű az inge? Használja a színfelismerő
alkalmazást a telefonján! Tudni szeretné, hogy világos vagy
már sötét van-e kint? Használja a fényérzékelő alkalmazását! El
szeretne olvasni egy hirdetményt a hirdetőtáblán? Mi sem
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egyszerűbb, csak kapcsolja be telefonja szövegfelismerő
alkalmazását!
Az Apple Appstore egyik legújabb terméke a látássérült
emberek számára fejlesztett VizWiz. Ennek a jellegzetessége,
hogy szoftverek helyett itt más emberek készítik el a kép
leírását. Az elkészült képek ugyanis egy úgynevezett emberi
felhőhöz jutnak el. Az emberi felhő önkéntesekből áll, akik tíz
másodpercet arra fordítanak az idejükből, hogy körülírják a
beérkezett képeket. A VizWiz fejlesztői a következőképpen
foglalják össze a szolgáltatás lényegét: Készítsen egy képet,
kérdezzen, és mi válaszolunk!
A New York-i Rochester Egyetem által kifejlesztett ingyenes
alkalmazás és szolgáltatás iránt tíz-tizenkét ezren érdeklődtek
az első két hónapban. Az egyetem diákjaiból és dolgozóiból álló
önkéntes csoport egy hangjelzés útján értesül arról, ha a
Twitteren, SMS-en vagy interneten keresztül beérkezik egy
kérdés. A választ pedig visszaküldik a kérdezőnek. „A
legnépszerűbb kérdések a különböző termékeken olvasható
feliratokra vonatkoznak. Többnyire arra kíváncsiak az emberek,
hogyan kell megfőzni az adott ételt, vagy mikor jár le egy
termék szavatossága.” – mondja Jef Bigham, a szolgáltatás
kigondolója.
„A beküldött képek alapján pontosan érzékelhető, milyen
napszakban vagyunk. Reggelenként főleg a ruhadarabok
színével kapcsolatos kérdéseket kapunk. Vannak, akik azt
szeretnék tudni, illik-e az ingük a nadrágjukhoz. A keleti parti
időzóna szerinti délután egy-két óra tájban sokszor küldenek be
borcímkékről készített képeket. A bor évjáratát és összetevőit
akarják megtudni.” – meséli Bigham professzor.
A Rochester Egyetem dolgozik egy másik, a VizWizhez hasonló
szolgáltatáson hallássérült emberek számára is. A hallássérült
emberek számára tervezett AudioWiz szolgáltatás lényege,
hogy az alkalmazás hangfelvételeket készítene, és ha
bármilyen okból szükséges, akkor a felvételek elküldése után
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leírást adna az elmúlt harminc perc hangzó eseményeiről. Ez
például akkor lehet hasznos, ha a repülőtéren váratlanul
megindul az emberáradat egy irányba minden látható ok nélkül.
Ezt a szolgáltatást egy szoftver nem tudja biztosítani, tehát
csakis emberi erővel kivitelezhető a megoldás. Bigham
professzor megjegyzi, hogy az informatikusok híresek arról,
hogy sokáig ébren vannak, ezért a reggel hat és hét óra közötti
időszakra nehéz az egyetem dolgozói közül önkénteseket
találni.
Az emberi felhőről
„Rendkívül izgalmas munka a technika felhasználásával
segíteni másoknak. Csodálatos új lehetőség, hogy az internet
révén mindenütt jelen vannak az emberek. Mindenki
kapcsolatban van a többiekkel, így nagyszerű dolgokat vihetünk
véghez.” – mondja Bigham professzor. „Eddig csak dobálóztunk
olyan kifejezésekkel, mint az emberi felhő, most pedig részei
vagyunk az emberi felhőnek.”
„A korábbi hasonló kezdeményezések rengeteg időráfordítást
igényeltek. A Wikipedia egy-egy sürgős szócikkének megírása
például nagyon sok időbe telt. A mi szolgáltatásunk
érdekessége a jelenidejűség. Azok, akiknek azonnal szükségük
van az emberi felhő által nyújtott segítségre, szinte rögtön meg
is kapják azt. A felhasználók tisztában vannak annak az
előnyeivel, hogy egy embertől érkezik a válasz, ezért olyan
„őrült” kérdéseket is feltesznek, amelyek megválaszolására egy
automata képfelismerő rendszer nem lenne képes. Volt például
egy ügyfelünk, aki az eget fényképezte, és néhány órán át öt
percenként kérdezte, hogy mit lehet látni a képeken. Nem
tudtam elképzelni, hogy ez meg mire jó. Később megköszönte
az illető, hogy segítettem neki naplementét nézni.”
Vak fényképészek
A váratlan fejlődés következtében a 21. században a vak
emberek szükségét érzik annak, hogy elsajátítsák a
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fényképezés alapjait, és élni tudjanak az okostelefonok által
kínált lehetőségekkel. Hogyan kell a kamerát tartani? Milyen
közel kell vinni a kamerát a lefényképezni kívánt tárgyhoz? A
fény beesési szöge, a nézőpontok és a fényviszonyok olyan
tényezők, amelyek nem magától értetődőek valaki számára, aki
soha nem látott. Steve Nutt a születésétől kezdve vak
számítógépes szakember. Két hétbe került a számára, mire
rájött, hogyan fényképezzen. Meg kell hagyni, hogy igen
sajátos módon fényképez, vagyis egészen máshogyan, mint a
látók.
„Mielőtt
lefényképeznénk
egy
tárgyat,
például
egy
konzervdobozt, biztosnak kell lennünk abban, hogy az egész
konzervdoboz rajta lesz a képen. Úgy állítjuk a dobozt, hogy a
címkéje legyen felül, és a doboz fölé tartjuk a kamerát. Ha egy
feliratról készítünk képet, középre helyezzük a papírt, és 30
centiméter távolságból fényképezünk. A kezünket teljesen
egyenesen tartjuk, és csöndben maradunk fényképezés
közben. Fényképezés előtt mindig látnunk kell gondolatban,
mekkora a tárgy, amit fényképezünk, és milyen messzire van
tőlünk. Figyelembe kell vennünk, hogy minél közelebb vagyunk
hozzá, annál nagyobb lesz. Hazudnék, ha azt mondanám, hogy
mindez gyerekjáték.” – magyarázza Steve.
Jef Bigham csoportjának tagjai azt mondják, a legtöbb fénykép
a Steve-hez hasonló felhasználóktól érkezik. Nem mindenkinek
sikerül elsőre jó képet készítenie. „Sokszor csak találgatjuk, mi
van a képen. Sokszor a felirat közepe lemarad a képről, ilyen
esetekben, hogyha megkérdezik, mi van az üveg címkéjén,
megmondjuk, hogy nem tudjuk elolvasni. Olyan, mintha a címke
a másik oldalon lenne.”

Forrás: www.infoalap.hu
(http://www.bbc.co.uk/news/technology-14505748)
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Milyen vitaminok ártanak nagy dózisban?
Az ősz beköszöntével sokan döntenek úgy, hogy valamilyen
multivitamin-készítményt
kezdenek
szedni,
hogy
immunrendszerüket felkészítsék az őszi-téli fertőzésekre.
Egyes kutatások eredményei szerint azonban a nagy dózisú
vitaminbevitel sokszor többet árt, mint használ.
A
vitaminok
táplálék
formájában
történő
bevitele
létszükségletünk,
hiszen
ezeket
a
nélkülözhetetlen
tápanyagokat a szervezetünk nem képes önállóan előállítani.
Ugyanakkor a rendelkezésre álló kísérleti adatok nem
támasztják alá egyértelműen, hogy a nagy mennyiségű, nem
táplálék
formájában
történő
vitaminbevitel
megóvná
szervezetünket
a
súlyos
betegségektől,
vagy
meghosszabbítaná az életet. Sőt, most a The New York Times
amerikai napilap több olyan kutatást is összegyűjtött, amelyek
arra utalnak, hogy bizonyos vitaminok extra dózisban történő
szedése árt az egészségnek, és növeli bizonyos krónikus
betegségek kialakulásának kockázatát.
Az extra dózisú vitaminszedés ártalmait leleplező kutatások
közül az egyiket férfiak, a másikat nők részvételével végezték.
A férfiakat bevonó vizsgálatban eredetileg a tesztelt
vitaminoknak a prosztatarák megelőzésében kifejtett esetleges
jótékony hatásait szerették volna feltérképezni. Azonban az
eredmények ennek éppen az ellenkezőjét bizonyították: az Evitamin és a szelén nagy dózisú bevitele 17 százalékkal növelte
a vizsgált csoportban a prosztatarák kialakulásának
gyakoriságát.
Nagy dózisú bevitel alatt a normál, patikákban kapható
multivitamin-tabletták vitamintartalmának többszöröse értendő.
Egy mindennap szedendő készítmény általában E-vitaminból
30-200 nemzetközi egységnyit, szelénből pedig körülbelül 50
mikrogrammot tartalmaz. Az extra vitaminbevitel hatásait
vizsgáló kutatásban ehhez képest E-vitaminból 400 nemzetközi
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egység, szelénből pedig 200 mikrogramm volt a beviteli
mennyiség.

Vitamin-tartalmú készítmények
Egy másik, amerikai vizsgálat 19 éven át követte nyomon 38
000 nő egészségi állapotának változásait. A résztvevők egy
része már a vizsgálat kezdetekor is szedett rendszeresen
multivitamin-készítményt, mások a vizsgálat során kezdték el,
és voltak olyanok is, akik egyáltalán nem szedtek ilyen
készítményeket a 19 év során. A kutatás fő célja az volt, hogy
megvizsgálják, milyen hatással van a hosszú távú multivitaminszedés az egészségre, és mennyiben befolyásolja az élet
hosszúságát. Az eredmények azt mutatták, hogy azok közül,
akik hosszú távon szedtek multivitamint, vagy B6-vitamint,
folsavat, vasat, magnéziumot, cinket és rezet tartalmazó
készítményt, többen haltak meg a vizsgált 19 év alatt, mint a
vitaminkészítménnyel nem élők közül.
Egyes vitaminok fokozott mennyiségű bevitele komolyabb
problémákkal is összefüggésbe hozható. Egy vizsgálatban
összefüggést mutattak ki a béta-karotin fokozott bevitele és a
tüdőrák megemelkedett kockázata között, nagy mennyiségű
folsav bevitele pedig olyan polipok keletkezéséhez vezethet,
melyekből később rákos daganat fejlődhet. Az antioxidánsokról
kialakult pozitív képet is árnyalja az a 2007-es, 181 000 ember
bevonásával végzett kutatás, amely egyes antioxidánsok elsősorban az A- C- és E-vitamin, valamint a szelénium és a
béta-karotin - fokozott szedése esetén öt százalékkal nagyobb
halálozási arányt mutatott ki, mint az antioxidánskészítményeket nem szedő nők csoportjában.
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A megfelelő mértékű vitaminfogyasztás egészséges emberek
számára
elérhető
a
változatos,
zöldségekben
és
gyümölcsökben gazdag táplálkozással. Krónikusan beteg és
legyengült emberek, kismamák vitaminpótlását szakemberrel
(orvossal, dietetikussal) érdemes egyeztetni.
Forrás: www.origo.hu

Összemennek az állatok a melegben
Két kutató azt állítja, hogy a globális klímaváltozás közvetlen és
közvetett hatásai miatt az élőlények nagy része zsugorodik. Ha
minden élőlény ugyanolyan mértékben menne össze, akkor
még nem is lenne olyan nagy a baj. A kisebbre nőtt növényeket
megennék a kisebb halak, azokat pedig a kisebb
ragadozóhalak. Csakhogy az élőlények nem így alakulnak át,
ezért a klímaváltozás miatt eltűnik néhány ökoszisztéma, fajok
halnak ki és kerülnek végveszélybe – állítja Jennifer Sheridan
és David Bickford, a szingapúri nemzeti egyetem két
munkatársa.
Ez nem új jelenség, a leletek azt tanúsítják, hogy a korábbi
meleg időszakok során is összementek a bogarak, a méhek, a
pókok, és a bozótpatkányok. Ezek a fajok az 56 millió évvel
ezelőtti klímaváltozásban 50-75 százalékkal lettek kisebbek,
derül ki a Nature Climate Change című tudományos lap október
16-i számában közzétett cikkből.
Bizonyos esetekben a klímaváltozás csak közvetett módon
befolyásolja a fajok méretét. Az óceánok növekvő savassága
(aminek
oka
a
légkör
megnövekedett
széndioxidkoncentrációja) például megakadályozza a korallokat és a
kagylókat az erős meszes váz és páncél megépítésében. A
savasodás a fitoplankton növekedését is csökkenti, ami
hatással van az egész tengeri táplálékláncra.
A növényekkel kapcsolatban arra számított a tudomány, hogy a
légköri szén-dioxid kedvez a növekedésnek, de a múlt
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században nem egészen ez történt. A növények növekedése
ugyanis nagyban függ a víztől. Bár a klímamodellek szerint a
következő évtizedekben bizonyos területek nedvesebbek
lesznek, mások pedig szárazabbak, nagyon sok helyen
változékony lesz a csapadékszint. Ez azt jelenti, hogy a nedves
régiókban is hosszabb száraz periódusok lesznek, ami
megakadályozza a növények tartós növekedését.
A hidegvérű állatok táplálkozását közvetlenül befolyásolja a
meleg, és több táplálékra lesz szükségük, hogy fenntartsák
testméretüket. A melegvérűek köztudottan hidegben lesznek
testesebbek, a nagyobb méretű állatok teste ugyanis
könnyebben megtartja a hőt. Az emberek életét is
befolyásolhatja az élőlények méretének változása, ha a
terméshozam csökken.
Vannak kivételek is, a változatosan étkező állatok például át
tudják alakítani az étrendjüket úgy, hogy ne szenvedjenek
hiányt. A sarki szélességi övezetekben pedig tovább tart a
táplálkozási szezon, ezért ott az állatok is nagyobbra nőhetnek.
És még a kivételen belül is van kivétel, a jegesmedvék például
összemennek, mert a vadászterületüket jelentő jégtáblák is
fogyóban vannak.
Forrás: www.index.hu

Összeállította: Gabó

Könyvjelző
Olvasóink kérésére kultúra rovatunkban folytatjuk Helen Keller
önéletrajzi könyvének bemutatását. Ez alkalommal a 2. és 3.
fejezettel kedveskedünk Önöknek:
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Nem tudok visszaemlékezni, mi történt velem a betegségem
után következő hónap alatt. Csak azt tudom, hogy vagy anyám
ölében ültem, vagy belefogództam köntösébe, amint a házban
erre-arra járt.
A kezemmel kitapogattam minden tárgyat, megfigyeltem
minden mozgást, s így sok dolgot megtanultam. Csakhamar
szükségét kezdtem érezni a másokkal való érintkezésnek, s
idétlen jelzésekbe kezdtem. A fejrázás "nem"-et jelentett, a
bólintás; "igen"-t, a húzás azt jelentette: "jöjj", a taszítás: "menj".
Ha kenyér kellett, mutattam a kenyérszelést s a vajjal bekenést.
Ha ebédre fagylaltot szerettem volna enni, mutattam, hogyan
keverik, s dideregtem, jelezve a hideget.
Anyám is nagyon sok dolgot meg tudott értetni velem. Mindig
megértettem, ha valamit le kellett hoznom az emeletről, s
azonnal rohantam föl, vagy ahová kívánta.
Anyám bölcsességének köszönöm mindazt a fényt és jót, amit
hosszú éjszakám alatt élveztem.
Sokat megértettem abból, ami körülöttem történt. Ötéves
koromban megtanultam, hogyan fogjam össze a fehérneműmet,
hova tegyem a tisztát, midőn a mosóból behozták. A magamét
ki tudtam választani a többi közül. Az anyám és néném
öltözködéséből észrevettem, ha el akartak menni hazulról, s
mindig kértem, vigyenek magukkal.
Mikor vendégek voltak nálunk, mindig értem küldtek, s mikor
elmentek, integettem a kezemmel feléjük Úgy képzelem, volt
némi halvány sejtelmem, mit jelentett ez a kézmozdulat.
Egyszer férfi-vendégek jöttek hozzánk, s én éreztem az első
ajtó csapódását s egyéb, hangrezgést, ami érkezésüket jelezte.
Abban a pillanatban fölrohantam az emeleti szobába, hogy
fölvegyem a - legalábbis szerintem - társaságba való ruhámat.
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A tükör elé álltam, úgy ahogy mások szoktak, s a hajamat
megolajoztam, az arcomat vastagon beporoztam fehér porral.
Fátyolt tűztem a fejemre. Arcomat elfedte, lehullott a vállamra, s
ekkor egy hatalmas csokrot kötöttem a derekamra, úgy hogy
hátul lelógott majdnem a szoknyám széléig, így felöltözködve
lementem, hogy mulattassam a társaságot.
Nem tudom, mikor jöttem tisztába azzal, hogy én nem vagyok
olyan, mint más emberek; de rájöttem, még mielőtt a tanítóm
hozzánk érkezett volna. Észrevettem, hogy anyám és a
barátaim, amikor beszéltek, nem olyan jeleket használtak, mint
én, hanem a szájukból beszéltek.
Mikor két ember beszélgetett, néha közéjük álltam s ajkukra
tettem a kezemet. Nem értettem, és emiatt bosszankodtam.
Ajkaimat mozgattam és dühösen gesztikuláltam, de
eredménytelenül. Emiatt néha annyira fölbosszankodtam, hogy
rugdalóztam-kapálóztam, amíg egészen kimerültem.
Úgy gondolom, tudtam, mikor voltam rossz, mert tudtam, hogy
Ellát, az ápolónőmet bántotta, ha rugdalóztam-kapálóztam, s
mikor a dühöm elmúlt, mintha némi megbánást éreztem volna.
De arra nem emlékszem, hogy ez az érzés valaha visszatartott
volna a rosszaságtól, ha nem kaptam meg, amire vágytam.
Akkortájt egy kis néger leány, Martha Washington, a szakácsné
leánya és Belle, az öreg vadászkutya voltak állandó társaim.
Martha értette az én jeleimet, s csak ritkán volt nehéz, hogy
megértessem, mit kívánok. Nekem nagyon tetszett, hogy
uralkodhattam fölötte, s ő is inkább eltűrte zsarnokságomat,
mintsem kezem súlyát érezze.
Erős, tevékeny és meggondolatlan gyermek voltam. Mindig
eléggé tisztában voltam magammal, s mindig a magam útján
jártam, ha körömszakadtáig kellett is harcolnom érte.
Sokat ültünk a konyhában. A tésztából labdát gyúrtunk,
segítettünk a fagylaltkészítésben, kávéőrlésben, civakodtunk a
tésztás serpenyő miatt. Enni adtunk a tyúkoknak, pulykáknak,
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melyek a küszöb előtt sereglettek. Némelyik olyan szelíd volt,
hogy evett a kezemből, s engedte, hogy megsimogassam.
Egyszer egy nagy torkos elkapott a kezemből egy
paradicsomot, s elszaladt vele. Mi is, talán a pulyka sikerén
fölbátorodva elcsentünk egy-egy kalácsot, melyet a szakácsné
éppen akkor vett ki, s utolsó falatig megettük. Én egy ilyen
lakmározás után jól meglakoltam, mert nagyon rosszul lettem,
de azt már nem tudom, vajon a pulyka megkapta-e jutalmát.
A gyöngytyúk szerette ide-oda rejteni tojását. Nekem rendkívül
nagy örömet szerzett a tojások keresése a nagy fűben.
Marthának csak úgy tudtam megmagyarázni, mikor tojást
akartam keresni, hogy lebújtam a földre és a két kezemet
összetéve a földön tartottam. Martha megértett. Mikor tojást
találtunk, soha sem engedtem, hogy ő vigye be. Féltem, hogy
elejti, s ezt neki jelekkel értésére adtam.
A szín, ahol a gabona állott, az istálló, ahol a lovakat tartották,
az udvar, ahol este és reggel a teheneket fejték, Marthának és
nekem állandó időtöltő helyünk volt. A tehenes gazda
megengedte, hogy míg fejt, a kezemet a tehénen tartsam. A
tehén sokszor jól rám csapott farkával kíváncsiságom miatt.
A karácsonyra készülés mindig nagy mulatságom volt.
Természetes, hogy nem tudtam, mire való az egész, de
emlékszem, hogy élveztem a jó illatot, mellyel a szoba megtelt,
s tetszett, hogy nekem s Marthának sok apróságot adtak, csak
hogy csendesek legyünk. Mi nagyon sokszor útjában voltunk a
többieknek, de azzal nem törődtünk egy cseppet sem.
Meg volt engedve, hogy a mandulát megőröljük, a mazsolából
egy-egy darabot elvegyünk, az ízes kanalat megnyaljuk.
Karácsony estéjén én is kitettem a kis harisnyámat, de arra már
nem emlékszem, hogy az egész dolog iránt nagyon
érdeklődtem volna. Napfeljötte előtt föl sem ébredtem, hogy
megnézzem, mit kaptam ajándékba.
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Martha éppen úgy szerette a pajkoskodást, mint én. Egy meleg
júliusi napon két kisgyermek ült a veranda lépcsőin. Az egyik
olyan fekete volt, mint az ébenfa, haja kis fürtökben
összekunkorodva. A másik fehér volt. Haja hosszú, aranyfürtű.
Az egyik hatéves volt, a másik pár évvel idősebb.
A fiatalabb gyermek vak volt. Ez én voltam. A másik Martha
Washington volt. Serényen vagdaltuk papírból a babácskákat,
de csakhamar beleuntunk. Miután összevagdaltuk a cipőnk
kötőjét, meg a verandán levő kúszónövény leveleit, én Martha
göndör fejének fordultam. Eleinte tiltakozott, de végül megadta
magát. Ő is gondolt egyet, az ollót kezébe vette, s kezdte vágni
a hajamat. Ha anyám kellő időben észre nem veszi, bizonnyal
nem maradt volna egy fürt sem a fejemen.
Belle, az öreg kutyánk nagyon rest volt, s inkább szeretett a
tűzhely előtt heverészni, mintsem futkosni. Próbáltam
megtanítani az én integető beszédemre, de sehogy sem akart
figyelni.
Sok apró jelenetre emlékszem abból a tétlen, célnélküli
életemből, amelynek nem volt nappala.
Egyszer a kötényemre vizet öntöttem, aztán ráterítettem a nyílt
tűzhelyre. Nem tetszett, hogy oly lassan szárad, hát odább
tettem, rá egészen a parázsra. A kötény meggyulladt, lángra
lobbant, s egy perc alatt a ruhám is lángban volt.
Iszonyú zajt csaptam, mire az öreg dada odaszaladt. Egy
gyapjútakarót dobott rám, majd hogy meg nem fullasztott, de a
tüzet eloltotta. Csak a kezemet érte nagyobb sérülés és a
hajam perzselődött meg.
Ekkortájt jöttem rá, mire való a kulcs. Egyik reggel anyámat
bezártam az éléskamrába. Három óra hosszat volt kénytelen ott
ülni, mivel a cselédek a ház másik részében voltak. Anyám
verte, rázta az ajtót; én pedig a tornác lépcsőin ültem s vígan
nevettem, érezvén a padló rezgését.
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Ez a csíny meggyőzte szüleimet, hogy minél előbb rendes
tanítás alá kell fogni engem. Amikor tanítóm, Miss Sullivan
eljött, első gondom volt, hogy őt is becsukjam valahova. Anyám
ideadott valamit, s megmagyarázta, hogy vigyem föl a szobába
Miss Sullivannek. Alighogy átadtam, megkerestem a kulcsot, az
ajtót kívülről bezártam, s a kulcsot eldugtam a ruhaszekrény
alá. Sehogy sem tudtak rábírni, hogy megmutassam, hol van a
kulcs. Atyám kénytelen volt egy létrát tenni az ablakhoz, hogy
azon Miss Sullivan, az én nagy mulatságomra, az ablakon át
leszálljon. Csak hónapok múlva adtam elő a kulcsot.
Mikor ötéves voltam, a kis zöld házból új, nagy házba
költöztünk. A családunk rajtam kívül atyámból, anyámból s két
mostohatestvérből állott, majd később kishúgom, Mildred is
csatlakozott hozzánk.
Apámra egy kis jelenet emlékeztet. Bementem a szobájába.
Csupa papíron lépdeltem hozzá. Egy újság volt előtte. Nagyon
törtem a fejemet, mit művel. Utánoztam az apámat, még a
szemüvegét is föltettem, gondolván, hogy így könnyebben
kitalálom a titkot. De sok éven át nem találtam ki. Aztán
megtanultam, hogy lapot szerkesztett, arra szolgált az a sok
papír.
Apám nagyon kedves, türelmes és otthon ülő ember volt. Csak
a vadászat idején ment el hazulról. Mondták nekem később,
hogy nagy vadász és jó céllövő. Családja után kutyáit és
puskáját szerette legjobban.
Nagyon vendégszerető volt, egész a túlzásig. Ritkán jött haza
vendég nélkül. Legnagyobb büszkesége kertje volt: ő
tenyésztette az egész környéken a legszebb görögdinnyét és
epret. Az első érett szőlőt nekem hozta. Emlékszem, mily
gyöngéden vezetett kézen fogva egyik fától a másikhoz, s
milyen boldog volt, ha valamiben örömem telt.
Apám híres mesemondó volt. Mikor megtanultam a jelbeszédet,
esetlenül, a maga módja szerint, kezemre betűzte legjobb
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anekdotáit, s roppant tetszett neki, ha alkalmanként el tudtam
mondani.
1896-ban északon töltöttem a nyarat, midőn apám haláláról
értesítettek. Rövid ideig tartó súlyos betegségben hunyt el. Ez
volt első nagy bánatom, első személyes tapasztalatom a halál
felől.
Hogyan írjak anyámról? Ő oly közel áll hozzám, hogy majdnem
illetlen dolog róla beszélnem.
A kishúgomat sokáig betolakodónak tartottam. Rájöttem, hogy
én többé nem vagyok anyám egyetlen kedvence, s ez
féltékennyé tett. A kicsi mindig az anyám ölében ült, s egészen
lefoglalta az idejét. Egy nap olyasmi történt, ami nemcsak
bántott, hanem bosszantott is.
Volt nekem akkor egy nagyon kényeztetett, sokat kínzott
babám, melyet később Nancynek neveztem. Ennek kellett
fölindulásom és jókedvem minden szeszélyét kiállnia. Volt
ezenkívül beszélő, kiáltó, szemhunyó babám is, de egyiket sem
szerettem annyira, mint Nancyt. Kis bölcsője is volt, melyben
néha órákig ringattam. A bölcsőre is meg a babára is a
legféltőbb gonddal ügyeltem, de egy reggel azt vettem észre,
hogy kis testvérem a baba bölcsőjében alszik.
Ez olyan merészség volt tőle, aki iránt bennem még nem volt
semmi testvéri szeretet, hogy nagyon mérges lettem.
Nekirohantam a bölcsőnek, fölborítottam, s ha anyám esés
közben föl nem fogja a kislányt, bele is halhatott volna.
Lám így van az, amikor kétféle elhagyatottság pusztájában
járunk, keveset tudunk azokról a gyöngéd érzelmekről,
melyeket az édes szavak, kedves cselekedetek és a társaság
ébresztenek bennünk.
Aztán, mikor én is beleléptem emberi örökségembe, Mildreddel
egymás szívéhez nőttünk. Szerettünk kézen fogva járni, bár ő
nem értette az én ujjbeszédemet, sem én az ő csevegését.
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Ezalatt mind jobban fokozódott bennem a vágy: hogyan tudnám
kifejezni magamat én is. Az a néhány jel, amelyet használtam,
mind kevésbé elégített ki. Ahányszor megakadtam, kitört
belőlem a szenvedély. Úgy éreztem, mintha láthatatlan kezek
tartanának fogva, s minden áron igyekeztem kiszakítani
magamat.
Küzdöttem, de nem azért, mintha az segített volna a dolgon,
hanem mert az ellenállás szelleme erős volt bennem.
Rendszerint sírva s testileg kimerülve estem össze. Ha anyám
közelemben volt, ölébe kúsztam, mert úgy odavoltam, hogy azt
sem tudtam, miért érzem magamat ily nyomorultnak. Kevés idő
múlva annyira erőt vett rajtam a vágy, hogy én is tudjak
valamiképpen beszélni, hogy az elkeseredés és izgatottságkitörés kezdett naponként, sőt néha óránként ismétlődni.
Szüleim nagyon bánkódtak és zavarban voltak, mit tegyenek. A
közelben sehol sem volt intézet vakok és siketek számára. Arra
is alig gondolhattak, hogy akad valaki, aki oly félreeső helyre,
mint Tuscumbia, eljönne tanítónak. De néha a barátaink és
rokonaink még azt is mondták, hogy engem lehetetlenség lenne
tanítani.
Anyámnak egyetlen reménysugárt a Laura Bridgmanről olvasott
tudósítás nyújtott. Emlékezett, hogy ő is siket és vak volt s
mégis tanították. De arra is emlékezett, hogy Bridgman tanítója,
dr. Howe, aki a siket-vakok tanításával foglalkozott, már régen
meghalt. Valószínűnek tartotta, hogy a mesterrel együtt
módszere is sírba szállt. S még ha nem volna is úgy, hogy
lehessen egy ily messzi világban lakó siket-vak leányt a tanítás
előnyeiben részesíteni?
Hatéves koromban apám hírét vette egy olyan szemorvosnak
Baltimore-ban, aki sok reménytelen esetben sikeres gyógyítást
végzett. Szüleim azonnal elhatározták, hogy Baltimore-ba
visznek és megvizsgáltatják a szememet.
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Az útra jól emlékszem. Nagyon kellemes volt. Útközben a
vonaton ismeretségeket kötöttem. Egy asszonyság egy doboz
csigahéjjal ajándékozott meg. Apám kilyuggatta, hogy föl
tudjam fűzni. Ezzel egy darabig boldog voltam, elfoglaltam
magamat. A kalauz is nagyon szívélyes volt. Némelykor, midőn
a jegyeket szedte össze, kabátjába fogóztam s végigmentem
vele a hosszú kocsin.
Lyukasztógépét kezembe adta, s megengedte, hogy játsszam
vele. Egy sarokba behúzódtam s órahosszat töltöttem a
papírlyuggatással.
Nagynénémtől kaptam egy kendőből készült babát. Nagyon
furcsa volt, mivel nem volt meg a rendes alakja, nem volt orra,
sem szája, füle, szeme - semmi, amit egy gyermek babaarcnak
tudott volna képzelni. Ezt én mindenkinek mutattam, de
senkinek sem jutott eszébe, hogy ellássa szemmel. Egyszer jó
gondolatom támadt, s a talány meg lett oldva. Megkerestem
nagynéném kalapját, amely nagy gyöngyökkel volt díszítve. Két
szem gyöngyöt letéptem, s mutattam, hogy szeretném a
babámra varratni. A szemeket odavarrták, s én nagyon örültem,
de mihelyt ez rendben volt, azonnal elveszítettem minden
érdeklődésemet a baba iránt. Az egész út alatt egyszer sem
veszítettem el türelmemet, annyi új dolog kínálkozott, hogy
elfoglalja figyelmemet.
Baltimore-ban dr. Chisholm szívesen fogadott, de semmit sem
tudott segíteni. Azonban kijelentette, hogy engem lehet tanítani,
s megadta apámnak az eligazítást. Egyenesen Washingtonba
mentünk dr. Bellhez, tájékoztatást szerezni a siketek és vakok
intézetei felől. Apám nagy lelki gyötrelmet állott ki az úton, én
pedig örvendtem, hogy oly sokat járunk-kelünk.
Mikor dr. Bellhez eljutottunk, azonnal megéreztem szívének
gyöngéd jóságát, mellyel annyi szerencsétlent vigasztalt már
meg. Ölébe vett, kezembe adta óráját, s az én kedvemért
üttette. Ő megértette az én jeleimet, én ezt észrevettem, s
nagyon megszerettem. De arról sejtelmem sem volt, hogy ez a
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találkozás fogja megnyitni előttem azt az ajtót, mely a sötétből
világosságra, elszigetelt helyzetemből barátok közé, s tudáshoz
és szeretethez juttat.
Dr. Bell azt ajánlotta apámnak, írjon Bostonba a Perkins-intézet
igazgatójának, dr. Anagnosnak, s kérdezze meg, nincs-e olyan
tanító a keze alatt, aki velem foglalkozhatna. Apám azonnal írt,
s egy pár hét múlva megjött a kedves válasz Anagnos úrtól
azzal a biztatással, hogy talált nekem tanítót. Ez 1884
novemberében történt, de Miss Sullivan csak a következő év
márciusában érkezett meg.
Így kijutottam az egyiptomi fogságból, s most a Sinai hegyen
álltam, ahol az isteni hatalom megérintette lelkemet és
megvilágosította, úgy, hogy én láttam sok csoda dolgot, s a
szent hegyről szózatot hallottam: "a tudás: szeretet, világosság
és égi látomás.
Folytatása következik!

Humor-zsák
Abszolút értelmetlen
- Mi az abszolút értelmetlenség?
- Az aludttejtől megkérdezni, hogy mit álmodott.

Fogyókúra
A fogyókúrázó kolleganő egy hatalmas tortával érkezik a
munkahelyére. A munkatársa viccesen megjegyzi:
- Úgy tudtam, hogy fogyókúrázol!
> 60 <

Új SzemFüles

12. szám, 2011. szeptember-október

- Persze, de ez most más. Reggel elmentem a cukrászda
mellett kocsival, és a kirakatban megláttam ezt a csodálatosan
szép tortát. Olyan hívogató volt, hogy megfogadtam: ha van
szabad parkolóhely az üzlet előtt, akkor megveszem. És
képzeld, nyolc környi keresgélés után végre találtam üres
parkolóhelyet!

Vállalkozási tanácsadó
Egy idős juhász a réten legelteti a nyáját, amikor a közeli
országúton egy vadonatúj Mercedes tűnik elő a porfelhőből. Az
autó hirtelen megáll a juhász mellett, a lehúzott ablakon kiszól
egy öltönyös fickó:
- Uram! Ha megmondom, pontosan hány birkája van, nekem ad
közülük egyet?
A juhász végigméri a fickót, és rábólint:
- Nem bánom.
A fiatalember kiszáll az autóból, előveszi a laptopját, az
Interneten felcsatlakozik egy GPS műholdas navigációs
rendszerre, beszkenneli a területet, megnyit egy táblázatot,
elküld egy e-mailt, hamarosan választ kap, majd odafordul az
öreghez:
- Pontosan 2714 birkája van.
- Valóban - feleli a juhász - válasszon egyet a nyájból.
Az idegen kiválaszt egy állatot, és beteszi az autóba.
A juhász utána szól:
- Ha megmondom, mi a foglalkozása, visszaadja a juhomat?
- Persze! Miért ne?
- Maga vállalkozási tanácsadó.
- Tényleg az vagyok. Hogy találta ki?
- Nem volt nehéz. Maga egyszerűen csak megjelent itt, holott
senki nem hívta. Jutalmat akart egy olyan válaszért, amit már
eleve tudtam, egy olyan kérdésre, amit senki nem kérdezett.
Ráadásul semmit sem tud a munkámról... Na, és akkor most
visszaadja a kutyámat?
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Támasz
Az útépítésen a főnök odamegy a munkásokhoz:
- Fiúk, sajnos még nem érkeztek meg a lapátok.
- Sebaj, majd egymásra támaszkodunk.

Beteg állatorvos
Az állatorvos lebetegszik, és elmegy a háziorvosához.
- Mi a panasza? - kérdezi a doktor.
- Nézze, én állatorvos vagyok. Én úgy gyógyítom a betegeimet,
hogy nem kérdezek tőlük semmit, hiszen ők nem tudnak
válaszolni. Maga erre nem képes?
- Dehogynem - válaszolja az orvos kis gondolkodás után. Szó
nélkül megvizsgálja az állatorvost, majd átad neki egy receptet.
- Tessék, ezt váltsa ki!
- És ez hatni fog?
- Persze. Ha mégsem, akkor legfeljebb elaltatom...

Szabálytalan
Apuka és kisfia együtt autóznak. Az apa átmegy egy piros
lámpán, és zavartan mondja a fiúnak:
- Kisfiam, ez egy szabálytalan dolog volt, ilyet nem szabad ám
csinálni!
- Semmi baj, apa! - mondja a fiú. - A mögöttünk jövő rendőrautó
is átjött rajta!

Egy pár kesztyű
Egy férfi bemegy a boltba, és így szól az eladó hölgyhöz:
- Egy pár kesztyűt szeretnék a feleségemnek venni, de sajnos
nem tudom a méretét.
- Semmi probléma - mondja az eladó. - Fogja meg a kezem, és
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mondja meg, kisebb, vagy nagyobb a felesége keze!
A férfi megfogja, majd örömmel így szól:
- Ó, éppen ekkora!
Az eladó odaadja neki a kesztyűket, majd megkérdi:
- Még valamit?
- Nos, most hogy mondja, vennék neki egy melltartót és egy
bugyit is.
Összeállította: Gabó

Fej-törő
Fej – törő rovatunkban ez alkalommal a Fehér Bot Nemzetközi
napjához kapcsolódó feladvánnyal igyekszünk kedveskedni
Olvasóinknak. Mint azt már megszokhatták, minden
sorszámhoz két meghatározás tartozik és a kérdésekre
adandó, helyes válaszok mindössze egyetlen betűvel térnek el
egymástól. A megfejtést a betűk oszlopának összeolvasása
adja (például: Katonai gyakorlótér - terep; Ráadás a menzán repeta. A terep és a repeta között az "a" betű a különbség,
tehát a későbbiekben majd ezt kell felhasználni a feladvány
megfejtéséhez). A megoldás ezúttal egy talán kevésbé ismert
költőnk, Görgey Gábor egyik versének címe lesz.
Meghatározások:
1. Katonai gyakorlótér; Ráadás a menzán
2. Kosárlabdás termetű; Ilyen a velős, mélyenszántó gondolat
3. Aladdin lámpájának szelleme; Feketébe öltözött, rejtőzködő
japán harcos, vagy rajzfilmhős tini teknőc
4. Bűvészmutatvány, szemfényvesztés; Autóduda
5. Partner; Kempinghajlék
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6. A rajzfilmhős Pumukli a házimanók e családjához tartozik;
Ütőhangszeren játszik
7. Ez a madár hozza a kisbabát; Kétkezi nehéz fizikai munkától
nőhet a tenyerünkön
8. Szarv, pata anyaga; 400 százalékra adott kölcsön
9. Spirálvonal a csavaron; Náció, nép
Megoldás:
1. A terep; repeta
2. V magas; magvas
3. A dzsinn; nindzsa
4. K trükk; kürt
5. O társ; sátor
6. K kobold; dobol
7. H gólya; hólyag
8. O szaru; uzsora
9. Z menet; nemzet

A rejtvény megfejtése: A vakokhoz
Reméljük, hogy Mary furfangos rejtvénye ezúttal is sok vidám
percet szerzett Kedves Olvasóinknak

Összeállította: Mary
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Görgey Gábor: A vakokhoz
Botorkálok megnyílt határain
Ismeretlen, sötét országotoknak,
Állampolgárosuló szemeim
Törvényeitekhez remegve szoknak.
Botorkálok a nappal és az éj
Egykor egyértelmű járdaszegélyén,
Lelépni annyi, mint Dover fehér
Szikláiról mélybe zuhanni- és én
Talpammal ijedten méregetem,
Mit régen biztos léptem megtalált,
Ujjammal tapogatva újragyártom
A megszokott tárgyak körvonalát.

Botorkálok ködös határain
Puha és pókhálós országotoknak,
S olykor arcom legyinti szárnycsapása
Egy tébolyult, szörnyeteg hajadonnak.
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