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Kedves Olvasóink!

A naptár tanúsága szerint immáron visszavonhatatlanul és
végérvényesen beköszöntött a december. Mintha évről évre
valahogy gyorsabban rohanna az idő… A 2011-es év utolsó Új
SzemFülesének összeállításakor munkatársaimmal sokat
töprengtünk azon, hogy a már jól ismert rovatok mellett még
mivel lephetnénk meg Önöket a szeretet ünnepének
közeledtével. Egyik ötletet követte a másik, majd végül hosszas
tanakodás után egy színes és érdekes, „Karácsonyi kavalkád”
összeállítása mellett döntöttünk. Az ünnepre hangoló írások
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mellől természetesen ez alkalommal sem maradhatnak el az
aktualitások: Egyesületi híreink sorában elsőként a novemberi
és
decemberi
klubdélutánokon
történt
eseményekbe
nyerhetnek bepillantást, majd ezt követően rövid összefoglalót
olvashatnak a november 26-án lezajlott tisztújító közgyűlésről.
A házunk táján történt események közül nem maradhatnak ki
azok a rendezvények sem, amelyeken részt vettünk, ott jártunk:
Beszámolunk az ÉFOÉSZ 30 éves jubileuma alkalmából
rendezett ünnepségről, valamint arról a Brüsszelben lezajlott
fogyatékosságügyi konferenciáról is, melyen a FESZT
elnökségének tagjai hazánkat képviselték. A szervezetünk
életében történt események ismertetése után ezúttal rendhagyó
módon jogi rovatunknak adunk helyet, ugyanis annak témája a
sokakat érintő, 2012. január 1-től várható rokkantsági
nyugdíjakkal kapcsolatban életbe lépő változások lesznek.
Egyesületi újságunk komoly része ezzel le is zárul és teret
enged a jó hangulatú, ünnepi készülődésnek: „Karácsonyi
kavalkád” rovatunkba összegyűjtöttük, hogyan, miként
ünnepelnek az egyes országok népei világszerte. Ezt követően
Wass Albert karácsonyi meséjével ajándékozzuk meg Önöket,
a rovat lezárásaként pedig karácsonyi sütemény-recepteket,
valamint egy különleges kakaó elkészítésének titkát osztjuk
meg a Kedves Olvasókkal.
A már megszokott rovatok – Kishírek, érdekességek a
nagyvilágból, Könyvjelző, Humor-zsák és Fej-törő – között
ezúttal helyet kapott egy a Pozitív Sokk Közhasznú Egyesület
által kiírt irodalmi pályázat is, melyet „Nem teljes, mégsem
hiányos” címmel hirdetett meg a szervezet.
Az idei év utolsó szerkesztői köszöntőjét annak
reményében zárom, hogy ünnepi lapszámunkban is minden
Kedves Olvasónk találni fog kedvére való olvasnivalót.
Kérem, engedjék meg, hogy munkatársaim nevében is
köszönetet mondjak egész éves, kitüntető figyelmükért, az
ünnepi lapszám olvasásához pedig ezúttal is tartalmas
időtöltést, jó szórakozást kívánjak! Találkozunk 2012-ben!
Petner Katalin
Felelős szerkesztő
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Házunk tája – Egyesületi hírek
A klubdélutánokon történt…
November 9-én, a hónap második szerdáján a klubdélutánra
érkező vendégeket már a bejárati ajtóban ínycsiklandó sült tök
illata fogadta Egyesületünk Múzeum körúti irodájában. A
csoportszoba szinte zsúfolásig megtelt. Miután mindenki
elhelyezkedett, kezdetét vette a közel 3 órán át tartó, jó
hangulatú délután. Az esemény szervezői ez alkalommal
elsőként egy rövid vetélkedőre invitálták a résztvevőket: A 13+1
kérdésből álló, Márton, Katalin és András napokhoz szorosan
kapcsolódó totó nagy sikert aratott. A tippelésben „megfáradt”
érdeklődők ezt követően próbára tehették kézügyességüket,
só-liszt gyurmából készülő alkotások elkészítésében, majd a
novemberi klub-alkalom lezárásaként közösen fogyasztották el
a fenségesen édes, sült tököt.

Az alkotás első lépései…
A 2011-es év utolsó klubdélutánjának megrendezésére
rendhagyó módon a hónap első szerdáján került sor.
Decemberben a szervezők a karácsonyi előkészület jegyében
várták az érdeklődőket. A résztvevők ezúttal apró, csillag és hal
alakú, karácsonyi ajándéknak is tökéletesen megfelelő, illatos
szappanokat,
valamint
narancsból
és
szegfűszegből
karácsonyfadíszt készíthettek. A vidám hangulatú délután
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lezárásaként beszélgetésre is lehetőség nyílt egy kis tea és
aprósütemény mellett.

Sürgés-forgás a klubban…
Jó hangulatú összejöveteleinkre 2012-ben is szeretettel hívjuk
és várjuk a klub-alkalmak iránt érdeklődő, egyesületi tagokat
minden hónap második szerdáján.
Beszámoló a november 26-i tisztújító közgyűlésről
Egyesületünk 2011. évi második, tisztújító közgyűlésére
november 26-án, szombaton került sor, szervezetünk Múzeum
körúti irodájának csoportszobájában.
A szép számban megjelent egyesületi tagságot délelőtt 10
órakor Gangl Tamás elnök köszöntötte, majd röviden ismertette
a közgyűlés napirendi pontjait, a tisztújítás folyamatának
menetét. Ezt követően az elnök arra kérte a jelen lévő, 2011-es
egyesületi tagdíjat befizetett érintetteket, hogy létszámellenőrzés
céljából
kézfeltartással
jelezzék
részvételi
szándékukat a tisztújításhoz kapcsolódó szavazáson. A 14 fős
létszámban megjelent, egyesületi tagságot az elnök az
Alapszabály értelmében határozatképesnek nyilvánította, majd
ezután röviden felhívta a figyelmet a 2012-es évi tagsági díj
befizetésének lehetőségére, szükségességére, valamint ezzel
egyidejűleg pár percben ismertette a tagsági igazolvány
igénylésének, elkészítésének menetét. Rövid, bevezető szavait
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követően az elnök a tisztújítás levezetésére dr. Oszvári-Lukács
Ádámot, az Egyesület jogászát kérte fel, akit a jelenlévő,
szavazásra jogosult egyesületi tagok egyhangúlag elfogadtak,
mint a tisztújítás folyamatának levezetőjét. A tisztújítás
megkezdése előtt az elnök még néhány perc erejéig átadta a
szót vitéz lovag Rithnovszky Jánosnak, aki leköszönő
vezetőségi tagként arról biztosította az egybegyűlteket, hogy a
jövőben is bármikor szívesen segít mindenkinek, aki hozzá
fordul, legyen az akár a szervezet vezetősége, vagy akár az
Egyesület bármely, segítségre szoruló tagja. „Zárszóként”
János hivatalos formában is lemondott a vezetőségi tagság
további gyakorlásáról, majd munkája elismeréseként az elnök
egy oklevéllel köszönte meg vezetőségi tagként kifejtett
tevékenységét. A tisztújítás első perceiben megválasztásra
került a jegyzőkönyv-vezető, az azt hitelesítő két személy,
valamint a szavazatszámlálók. Ezt követően a jelenlévő,
szavazásra jogosult résztvevők jóváhagyták a közgyűlés
napirendi pontjait: 1. Az Egyesület vezetőségének, és felügyelő
bizottságának megválasztása; 2. Egyéb információk, kérdések.
A formai rész lezárásaként Ádám ismertette a jelölés, illetve a
nyílt szavazás menetét, majd megkezdődött a tisztújítás: Mind
az elnöki, mind a főtitkári pozícióra a jelenleg is hivatalban lévő
személyeket jelölték, illetve szavazták meg egyhangúlag az
arra jogosult érintettek. Ennek értelmében az Egyesület elnöki
tisztségét 14 igen szavazattal továbbra is Gangl Tamás, főtitkári
posztját pedig Királyhidi Dorottya tölti be újabb 4 éves ciklusra.
A vezetőség további 3 tagjának személyére – előzetes
egyeztetést követően – az elnök tett javaslatot: Jelölésre került
Lenkainé Vajda Viktória, Soltész Miklós, valamint Simon Dániel,
aki egyéb elfoglaltságára hivatkozva nem tudott részt venni a
közgyűlésen. Mivel a szavazásra jogosult tagok részéről nem
érkezett jelölés a további vezetőségi tagok személyére
vonatkozóan, ezért Ádám felkérte a jelenlévő 2 jelöltet,
Lenkainé Vajda Viktóriát és Soltész Miklóst egy rövid
bemutatkozásra: Az első jelölt, Viktória férjezett, Budapesten él,
születése óta egyidejűleg látás- és hallássérült. 2007 óta tagja
a Siketvakok Országos Egyesületének. Mint elmondta,
elsődlegesen az akadálymentesítés, esélyegyenlőség, valamint
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az életvitellel kapcsolatos kérdések terén szeretné képviselni az
Egyesület tagjainak érdekeit. Viktória bemutatkozásának
lezárásaként megköszönte az őt jelölők bizalmát, majd átadta a
szót Soltész Miklósnak: A másik jelölt szintén Budapesten élő,
60 éven felüli, családos ember. Ő is 2007-ben csatlakozott az
Egyesület
tagságához,
azóta
vesz
részt
SVOE
rendezvényeken,
programokon.
Jelenleg
internetes
távoktatóként, nyelvtanárként dolgozik. Megtisztelőnek érzi a
bizalmat, amellyel a posztra jelölték. Célja, hogy az Egyesület
vezetőségi tagjaként sorstársait hatékonyan segítse és
képviselje, valamint erősítse a szervezeten belüli, közösségi
életet. Lenkainé Vajda Viktóriát 13 igen és 1 tartózkodás,
Simon Dánielt, valamint Soltész Miklóst pedig 14 igen
szavazattal választotta vezetőségi taggá a közgyűlés. Ezt
követően a felügyelő bizottság (FEB) tagjainak jelölése
következett: Az elnök elsőként név szerint ismertette a
leköszönő FEB tagokat: Kovács Judit, Papakosztandi Mária, és
Flaskó Sándor. A 3 FEB tag közül kettő előzetesen úgy
nyilatkozott, hogy továbbra is vállalja a tagságot, így csak
Kovács Judit helyének betöltésére volt szükség. Harmadik FEB
tagnak az elnök Péter Zsigmondot jelölte, aki a vezetőségi
tagokhoz
hasonlóan
lehetőséget
kapott
egy
rövid
bemutatkozásra: Zsigmond 51 éves, Budapesten élő, családos
ember, 13 éves kora óta vak. 16 éve a Magyar Vakok és
Gyengénlátók Országos Szövetségében dolgozik, 12 éve az
ottani Braille nyomda csoportvezetője. A FEB tagságra jelölést
örömmel fogadta, úgy gondolja fontos, hogy egy adott
szervezet törvényesen, az Alapszabályban megfogalmazott
célok szerint és bizonyos kereteken belül működjön. Zárszóként
ígéretet tett arra, hogy a FEB másik 2 tagjával karöltve az
Alapszabály őreként ügyelni fog az Egyesület törvényes
működésére, valamint arra, hogy a tagság érdekeinek
képviselete továbbra se szoruljon háttérbe. A FEB tagságra
jelölt három személyből Flaskó Sándor 14 igen szavazattal,
Papakosztandi Mária 13 igen és 1 nem szavazattal, Péter
Zsigmond pedig szintén egyhangú, 14 igen szavazattal került
megválasztásra. Az Egyesület Alapszabályának értelmében a
vezetőségi tagokhoz hasonlóan a felügyelő bizottság tagjainak
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mandátuma is 4 éves időtartamra szól. A tisztújítás
lezárásaként az elnök megköszönte valamennyi résztvevő
szavazását, valamint az egyes tisztségekre jelölt személyek
támogatását és az újraválasztott tagok iránti bizalmat.
Fontosnak tartotta kiemelni, hogy a siketvak felnőttek mellett a
vezetőség továbbra is igyekszik figyelmet szentelni a látás - és
hallássérüléssel egyidejűleg élő gyermekek és az őket nevelő
szülők ügyének is.
Ezt követően a közgyűlés 2. napirendi pontjaként az egyéb
ügyek kerültek megvitatásra. Témaként felmerült a rokkantsági
nyugdíjakkal kapcsolatos, sokakat érintő törvény-tervezet
ismertetése. Ennek jogi vonatkozású tudnivalóiról Ádám tartott
egy rövid összefoglalót (Az elhangzottakról, azaz a 2012.
január 01-től életbe lépő változásokkal kapcsolatos
tudnivalókról
bővebben
„Jogi
percek”
rovatunkban
olvashatnak.). A rokkantsági nyugdíjak ügyével kapcsolatos,
várható változások bemutatása után elhangzott egy az
Egyesület 2012. évi működését érintő kérdés: „A szervezet
2012-ben kap-e normatív támogatást az államtól?” A felmerült
kérdésre az elnök adott választ: „Igen, az Egyesület a jövő
évben is részesülni fog a költségvetés által biztosított, normatív
támogatásban, melyet a működéshez kapcsolódó költségek
fedezésére fordíthat.”
A közgyűlés vége felé közeledve újra vitéz lovag Rithnovszky
János kért szót, aki az Egyesület életét érintő javaslatokat
terjesztett a szervezet vezetőségének jelen lévő tagjai elé:
Elsőként a siketvak gyermekek „piacképes” szakmákra történő
oktatásának lehetőségét vetette fel, majd ehhez kapcsolódóan
a siketvak fiatalok idegen nyelvű olvasásra, írásra történő
taníttatásáról, ezen keresztül pedig a számítógép-használat
elsajátításának fontosságáról ejtett néhány szót. Fontosnak
tartotta kiemelni továbbá, hogy a szavak helyett tettekre van
szükség annak érdekében, hogy a felnőttek mellett a siketvak
fiatalok is segítséget kapjanak a minél teljesebb, önálló és
önellátó életvitel kialakításához. János a fentiek mellett
javasolta még a nyári táborhoz kapcsolódó, igényfelmérő
kérdőívhez hasonló kérdéssor összeállítását, amely elsősorban
a siketvak emberek mindennapjairól, életviteléről adhatna
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pontos képet a szervezet munkatársainak. A javaslatok sorában
utolsóként elhangzott az egyes társszervezetekkel történő még
szorosabb együttműködés kialakítására való felhívás, amely a
még hatékonyabb érdekérvényesítést lehetne hivatott szolgálni.
A beszéd lezárását követően az elnök ígéretet tett arra, hogy
János javaslatait az új vezetőség mindenképpen fontolóra fogja
venni, és amit lehet, igyekszik belőle a gyakorlatba is átültetni.
Az esemény lezárásaként az elnök felhívta a tagság
figyelmét a decemberben esedékes, egyesületi programokra,
megköszönte valamennyi jelenlévő érintett részvételét a
tisztújító közgyűlésen, majd némi pogácsa és üdítő
elfogyasztására invitálta a kitartó és figyelmes hallgatóságot.
Ott jártunk…
ÉFOÉSZ jubileumi ünnepség
Az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos
Érdekvédelmi
Szövetsége
(ÉFOÉSZ)
idén
ünnepli
fennállásának harmincadik évfordulóját. Ebből az alkalomból
november 03-án, csütörtökön a Magyar Nemzeti Múzeum
Dísztermében került sor annak a nagyszabású, jubileumi
ünnepségnek a megrendezésére, melyen számos érdekvédelmi
szervezet munkatársai mellett egyesületünk is képviseltette
magát. Az esemény díszvendégei Schmittné Makray Katalin,
Soltész Miklós szociálpolitikáért felelős államtitkár, valamint
Bernáth Ildikó fogyatékosságügyi miniszteri biztos voltak. Az
eseményt Gyene Piroska, az ÉFOÉSZ elnöke nyitotta meg,
majd Schmittné Makray Katalin kapott szót, aki köszöntő
beszédében felidézte azt a szeretetet és lelkesítő energiát,
amelyet minden alkalommal megtapasztal fogyatékossággal
élők körében.
A Szövetség önérvényesítő csoportjának tagja, Bercse László
az érintett emberek képviseletében mondott köszönetet a
szervezet valamennyi munkatársának.
A beszédek között a résztvevők a dombóvári Reménysugár
Zenekar fergeteges műsorát hallgathatták meg, akik népzenei
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ihletésű dalok és megzenésített versek mellett ismert slágereket
is előadtak.

A dombóvári Reménysugár Zenekar, és Schmittné Makray
Katalin
A programot színesítette a tapolcai Szász Márton Általános
Iskola alsó tagozatosainak madár-jelmezben eltáncolt előadása
is.
E jeles évforduló alkalmából a szervezet vezetői emlékérem
adományozásával köszönték meg mindazok munkáját, akik az
elmúlt 30 évben a legkülönbözőbb eszközökkel segítették,
támogatták az érintetteket.
Az esemény záróakkordjaként a jubiláló szervezet terített
asztalok mellett látta vendégül az egybegyűlteket.
Egyesületünk ezúton is gratulál a 30 éves jubileumhoz és
további sok sikert kíván a szervezetnek!

Összefoglaló a 2011. november 30.-december 03. között
lezajlott Brüsszeli konferencia- részvételről
December 03.-a a fogyatékossággal élők európai napja,
melynek alkalmából az Európai Bizottság (European Comission
Justice) valamint az Európai Fogyatékosságügyi Fórum (EDF)
egy három napos konferenciát szervezett, melynek fő témája a
gazdasági
válságból
kivezető
út
lehetőségei
a
fogyatékossággal élők jogainak szempontjából volt.
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Az ülést az EDF elnöke Yannis Vardakastains és Francoise Le
Bail igazgató az Igazságügyi Bizottság részéről nyitotta meg és
köszöntötte a résztvevőket.
A köszöntő után előadást hallgathattunk a gazdasági válság
kialakulásának történetéről, valamint beszámolókat a különböző
országokban kialakult válság a szociális juttatásokra és
ellátásokra gyakorolt hatásáról.
Ezután a foglalkoztatás témaköre következett. Az előadás
keretében szó esett az EU-s tagországok foglalkoztatási
helyzetéről és azokról a vizsgálatokról, melyet az EU
foglalkoztatási és szociális ügyekért felelős Bizottsága végez.
A nap fénypontja az akadálymentes környezetért járó díjátadó
ünnepség volt, melyen megjelent Kósa Ádám az EU parlament
tagja is.

Kósa Ádám (balról) Európa Parlamenti képviselő
Kisfilmeket tekinthettünk meg azokról a pályázókról, akik
városaikkal indultak a díjért. Jobbnál jobb akadálymentesítési
ötleteket láthattunk és valóban élhető városi megoldások
kerültek bemutatásra.
A 4 döntős város Krakkó Lengyelország, Marburg – Németország, Santander Spanyolország, és Salzburg - Ausztria. Különdíjat kapott az
akadálymentes tömegközlekedés kiváló fejlesztéséért Ljubljana
városa, és egy cseh város, Olomouc, egy akadálymentes
közpark kiépítéséért.
A négy döntős város közül az EDF által alapított díjat 2011-ben
Salzburg nyerte, melynek ünnepélyes díjátadása és elismerése
is megtörtént a neves résztvevők részéről.
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A délután további részében a délelőtti témakörökhöz
kapcsolódó szekcióüléseken vettünk részt. Ezt követően péntek
délelőtt is szekcióülések zajlottak, illetve a nap hátralevő
részében minden szekció ismertette az előadások, felvetések
összegzését.
A konferenciaprogramon a FESZT (Fogyatékos Emberek
Szervezeteinek Tanácsa) részéről Gyene Piroska elnök,
Németh Orsolya elnökségi tag, Földesiné Szöllősi Erzsébet
elnökségi tag, valamint EDF elnökségi tag és Kedves Éda
elnökségi tag vett részt.

Összeállította: Szerkesztő

§ Jogi percek §
Változások a rokkantak juttatásaiban
2012. január 1-jétől gyökeresen átalakul a rokkantsági
nyugdíjak és nyugdíjszerű ellátások rendszere. Az összes
változás ismertetése messze meghaladná e cikk kereteit, ezért
most csak az Egyesület tagságának jelentős részét közvetlenül
érintő változásokat foglalom össze.
A változások megértéséhez azt szükséges tisztázni, hogy mit
jelentenek a rokkantsági csoportok. 2008. január 1-je előtt a
nyugdíjbiztosítási igazgatóságok a munkaképessség-csökkenés
mértéke alapján döntöttek a rokkantsági nyugdíjjogosultságról.
Ennek során az került a III. rokkantsági csoportba, akinél 67 %os munkaképesség-csökkenést állapítottak meg. Az I. és II.
rokkantsági csoportba a 100 %-os munkaképességcsökkenéssel élők kerültek attól függően, hogy mások
ápolására szorulnak-e. Ha valakit 2008. előtt százalékoltak le,
és 2008. óta nem volt felülvizsgálaton, akkor neki még a régi
minősítés szerinti rokkantosító határozata van, ezért láttam
szükségesnek a régebbi csoportba sorolás ismertetését is. A
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2008. január 1-je óta leszázalékoltak esetében a
nyugdíjbiztosítási
szervek
már
össz-szervezeti
egészségkárosodást állapítanak meg. Ennek során az kerül a
III. rokkantsági csoportba, akinek egészségkárosodása eléri az
50 %-ot, de nem éri el a 80 %-ot. A legalább 80 %-os
egészségkárosodottak az I, vagy a II. rokkantsági csoportba
kerülnek.
A 2012. január 1-jétől hatályos új szabályok szerint nagy
jelentősége lesz annak, hogy a rokkantnyugdíjas melyik
rokkantsági csoportba tartozik. Az I. és II. csoportú rokkantsági
nyugdíjasoknak ugyanis nem kell felülvizsgálatra jelentkezniük.
Természetesen, ha az I, vagy II. csoportú rokkantsági nyugdíjas
nem véglegesen kapta meg a leszázalékolást, akkor a soros
felülvizsgálatra be fogják hívni, de az alább kifejtendő rendkívüli
felülvizsgálat nem vonatkozik rájuk.
A III. csoportú rokkantsági nyugdíjasok közül azok, akiknek az
öregségi nyugdíjkorhatár betöltéséig kevesebb, mint öt év van
hátra, szintén nem kerülnek felülvizsgálatra, valamennyi olyan
rokkantsági
nyugdíjas,
aki
betöltötte
az
öregségi
nyugdíjkorhatárt, a továbbiakban öregségi nyugdíjként fogja
kapni a juttatását.
Minden olyan személy viszont, aki III. csoportú rokkantként kap
nyugdíjat, és több mint öt éve van hátra az öregségi
nyugdíjkorhatárig,
felülvizsgálatra
kötelezett.
Szintén
felülvizsgálják azokat, akik rendszeres szociális járadékot
kapnak, melynek összege jelenleg mintegy 27 000 Ft. 2008.
előtt a rendszeres szociális járadékot általában azok részére
állapították meg, akik 50 %-os munkaképesség-csökkenéssel
rendelkeztek, 2008-tól pedig azoknak, akik 40-49 %-os
egészségkárosodást szenvedtek. A rendszeres szociális
járadékosok közül szintén csak azoknak nem kell jelentkezniük
a felülvizsgálatra, akik öt éven belül betöltik az öregségi
nyugdíjkorhatárt.
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A felülvizsgálatok pontos menete egyelőre nem ismert. Az
minden esetre biztosan tudható, hogy 2012. január 31-ig a fent
említett rendszeres szociális járadékosok és III. csoportú
rokkantnyugdíjasok értesítést kapnak arról, hogy 2012. március
31-ig felülvizsgálatra kell jelentkezniük várhatóan egy
formanyomtatvány kitöltésével. Rendkívül fontos, hogy az
érintettek március 31-ig valóban jelentkezzenek is, mivel ha ezt
nem teszik meg, elveszítik ellátásukat! Ezt követően mindaddig,
amíg a felülvizsgálatra sor nem kerül, az érintettek továbbra is
kapják juttatásukat rehabilitációs ellátás néven.
Fontos tudni, hogy a rokkantsági nyugdíj és rendszeres
szociális járadék helyett január 1-je után folyósított rokkantsági
ellátás, vagy rehabilitációs ellátás összege nem lesz kevesebb,
mint a korábbi járadéké, vagy nyugdíjé – sőt, azt meg kell
emelni a 2012. elején esedékes nyugdíjemelés mértékével,
mely várhatóan kb. 2,5 % lesz.
Szintén változnak az új ellátási formák esetén a munkavégzés
lehetőségei. A rokkantsági ellátásban részesülő személyek
munkaidőtől függetlenül három hónap átlagában legfeljebb a
minimálbér másfélszeresét kereshetik, ellenkező esetben
elveszítik ellátásukat. A minimálbér másfélszerese 2012-ben
várhatóan 139 500 Ft lesz. A rehabilitációs ellátásban
részesülők ellátását meg kell szüntetni, ha munkát vállalnak!
Nem érintik a változások a rokkantsági járadékban és
rehabilitációs járadékban részesülőket, ők a korábbi szabályok
szerint az eddigi elnevezéssel kapják juttatásukat, és a
munkavállalás szabályai sem változnak esetükben. Ennek
megfelelően a rokkantsági járadékosok korlátozás nélkül
dolgozhatnak járadékuk megtartása mellett.
Ha a jogszabályváltozásokkal kapcsolatban kérdésük merülne
fel, forduljanak bizalommal az Egyesülethez, illetve e sorok
írójához.
dr. Oszvári-Lukács Ádám
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Karácsonyi kavalkád
Ünnep-váró rovatunkban elsőként bemutatjuk Kedves
Olvasóinknak, hogyan ünnepelnek a világ népei. Ezt követően
Wass Albert karácsonyi meséjével igyekszünk kedveskedni,
végül, de nem utolsó sorban pedig recept tippeket adunk az
ünnepi készülődéshez.
Hogyan ünnepelnek a világ népei?
Az európai országokban mindenütt állítanak a német
hagyományok szerint elterjedt szokásként karácsonyfát. Ennek,
illetve az otthonok, valamint az utcák, közterek díszítésének
azonban nincs mindenütt olyan nagy kultusza, mint a német
nyelvterületen, vagy az északi országokban.
A gyerekek természetesen mindenütt azért is várják a
karácsonyt, mert ilyenkor ajándékokat kapnak. A magyar
családokban általában a Jézuska, vagy a Mikulás hozza a
meglepetéseket. A hazánkkal szomszédos Ausztriában
Christkindl, vagyis karácsony szülötte az ajándékhozó.
Németországban Weihnachtsmann, vagyis Télapó (szó
szerinti fordításban Karácsonyapó) a "felelős" a csomagok
fenyőfa alá "csempészéséért". Az angoloknál Father
Christmasra (szó szerint szintén Karácsonyapónak fordítható)
várnak a gyerekek.
Angliában a mi szokásainktól eltérően az angol gyerekek nem
Szenteste (Christmas Eve), hanem december 25-én reggel
kapják meg a csomagokat. A brit mesék szerint a Mikulás a
kéményen keresztül érkezik és a kandallóból bújik elő, az
ajándékokat pedig egy hosszú, vastag zokniba rejti el. A
fenyőállítás tradíciója az angolokhoz is Németországból
érkezett, míg a Londonban felállított legnagyobb karácsonyfát
hagyományosan Norvégiából szállítják a brit fővárosba.
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Svédországban Szenteste a családi vacsora után a
hagyomány szerint mindenki egyszerre bontja ki a karácsonyfa
alá tett ajándékokat. Ezeket egyébként a Jultomten, vagyis egy
manó hozza. A szomszédos Finnországban (ne feledjük, az
igazi Mikulás ezen a vidéken, Lappföldön lakik) a Mikulás nem
akkor látogatja meg a gyerekeket, amikor ők alszanak. A
finneknél a Télapó a házba lépve hangosan megkérdezi: "Lakik
itt jó gyerek?".Igenlő válasz esetén a szakállas kosarából
kiosztja az ajándékokat.
Az északi országokkal ellentétben Dél-Európában nem alakult
ki
jelentős
Mikulás-kultusz.
Olaszországban és Spanyolországban az ajándékozás fő
napja nem Szenteste, avagy karácsony napja, hanem
Vízkereszt napja, vagy annak előestéje januárban. A gyerekek
arrafelé a karácsonyi ünnepkört lezáró Vízkeresztkor várják az
ajándékhozót. Itália több vidékén La Befana, vagyis Vízkereszt
szülötte hozza az ajándékokat. Olaszországban újabban, talán
a külföldi hatásoknak is engedve, divatba jött Babbo Natale,
azaz a Mikulás, aki természetesen nem vár januárig az
ajándékok szétosztásával.
Spanyolországban Vízkeresztkor a gyerekek a kitisztított,
kifényesített cipőiket a küszöb elé teszik és abba kapják (a
magyar Mikulás szokáshoz hasonlóan) az ajándékot. A spanyol
gyerekek a bibliai napkeleti bölcsektől (Három Királyok) várják
az
ajándékot.
Különösen
Baltasar,
vagyis
Boldizsár
örvend
nagy
népszerűségnek.
Portugáliában is a cipők kerülnek a kandallók mellé (némiképp
a brit mintát követve), hogy a kéményen keresztül érkező O Pai
Natal (vagyis Mikulás, Karácsonyapó) titokban abba rejthesse
az ajándékokat. Az angol hatást tükrözi, hogy a portugál
gyerekek is csak karácsony első napjának reggelén találhatják
meg az ajándékokat. A kisebbik ibériai országban a gyerkőcök
egy része a Mikulástól, míg másik része Jézustól várja a
meglepetést.
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A Mikulás érkezése előtt a finnek szaunáznak egyet.
Finnországban a Télapó, "Joulu Pukki” Rovaniemi városában
él. Saját irodával és postabélyegzővel rendelkezik, hiszen a
gyerekek ilyenkor levelekkel halmozzák el. A karácsonyi menü
lazac, sajtleves, sült rénszarvas, majd desszertként tejszínes
szilvakrémet fogyasztanak. Este a legtöbb ember elmegy a
templomba és elhunyt szeretteinek sírjához.
Dániában a mennyezetre akasztják az adventi koszorút. A
karácsonyfát saját készítésű díszekkel ékesítik: dán zászlókból
álló füzérrel és piros-fehér szívekkel. Az ünnepi vacsora hat
órakor kezdődik, melynek fő jellegzetessége a desszert. A
tejberizsbe mandulaszemet rejtenek, és aki megtalálja, az egy
szerencsemalacot kap ajándékba.
Franciaországban az ünnepi vacsora az éjféli mise után
következik, melyen libamájat, halat, gesztenyés libát és
szarvasgombát fogyasztanak. Franciaország déli részén
némileg eltérnek a szokások. Az éjféli mise után a halászok
hallal teli kosarat helyeznek az oltár elé; így fejezik ki a
tiszteletüket.
Az íreknél a karácsonyi ünnep két hétig tart. December 13-tól
egészen karácsony reggeléig tart az első rész, a "Little
Christmas” (Kis Karácsony). Írországban érdekes szokás, hogy
mielőtt az emberek misére indulnának, a Mikulásnak sört vagy
whiskyt és rétest, a rénszarvasoknak pedig egy csokor
sárgarépát készítenek ki az ajtó elé. December 25-én bontják ki
az ajándékokat, 26-án pedig az emberek többsége lóversenyre
megy.
A karácsony izlandi nyelven Jol, ami a Jolasveinar-nak nevezett
manóktól ered. Izlandon egy legenda szerint 13 manócska
rendszeresen megtréfálta és bosszantotta az embereket,
leginkább a gyerekeket. De amióta megjelent a Mikulás, azóta
megszelídültek és ajándékokat készítenek a gyerekeknek. A
gyerekek már december elején kiteszik a cipőiket az ablakba,
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de azt, hogy milyen ajándékot kaptak majd csak karácsonykor
nézhetik meg. Aki rossz volt, az csak krumplit kap.
Az Amerikai Egyesült Államokban a Karácsony fényét kicsit
elhomályosítja a november végi Hálaadás ünnepe. Az amerikai
gyerekek azért nem járnak rosszul, hiszen alig egy hónap
leforgása alatt két családi ünnepen lehet ajándékot kapni.
A leginkább azonban talán a nagy játékgyártók és forgalmazók
járnak jól, akik szinte minden új termékük világpremierjét az
amerikai ajándékozási szezonhoz igazítják. És ami Amerikában
jól fogy a játékboltok polcairól, azt az európai Mikulások is
hamar felfedezik maguknak. Az amerikai gyerekek meséiben
Santa Claus, azaz Mikulás rénszarvas szánon érkezik és az
angol mintának megfelelően a kéményen keresztül lopózik be
és rejti a fenyőfa alá az ajándékokat.
Ausztráliában, ezen a távoli földrészen is megünnepli a
karácsonyt a keresztény hagyománnyal rendelkező lakosság,
még úgy is, hogy az a nyár kellős közepére esik. Az ausztrálok
is állítanak fenyőfát, igaz ez többnyire műfenyő. Náluk is van
esténként szentmise és ajándékozás. Az ünnepi ebédet vagy
vacsorát a szabadban töltik, a családok közös pikniket
szerveznek. Ausztráliában a Mikulás kengurun érkezik.
Forrás: www.agrarinfo.hu
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Wass Albert: Karácsonyi mese
Nagyapánk ott ült szokott helyén a kandalló mellett, s olykor
egy-egy bükkfahasábot vetett a sziporkázó tűzre. A szűzdohány
füstje kék felhőbe burkolta pipázó alakját ott a nagyszoba
végiben, s ezüstös szakállán olykor megcsillant a láng.
Mi gyermekek a mennyezetig érő, gyertyafényben izzó
karácsonyfa körül álltunk elfogódottan, és izgalomtól elmeredt
szemmel, és sóvár pillantásokat vetve a karácsonyfa alatt
fölhalmozott ajándékokra, hűségesen elénekeltük a Mennyből
az
angyal
összes
verseit.
Ének után apám fölolvasta a betlehemi csillag történetét a
Bibliából, elmondtuk közösen a karácsonyi imádságot, s azzal
nekiestünk a játékoknak, akár karámba szorított birkanyájnak
az
éhes
farkascsorda.
Kis idő múltával nagyapánk megszólalt ott a kandalló mellett a
maga
érdes
vénemberhangján:
- Aztán tudjátok-é - kérdezte -, hogy miképpen keletkezett
tulajdonképpen
a
karácsony?
- Akkor született a Jézus Krisztus - felelte Margit húgom okosan
új babaháza előtt térdepelve, s nagyapánk bólintott rá.
- Ez igaz - mondta -, mert hogy ő volt az Úristen legnagyobb
karácsonyi ajándéka az emberi világ számára. De maga a
karácsony már régen megvolt akkor. Ha ideültök mellém a
tűzhöz,
elmondom,
hogyan
keletkezett.
Köréje gyűltünk a szőnyegre, mindegyikünk valami új játékot
cipelve magával, s figyelmesen lestük a száját, mert nagyapánk
nagyon szép és érdekes meséket tudott ám.
Hát az úgy volt - kezdte el, miután nagyot szippantott a
pipájából -, hogy réges-régen, amikor Noé apánk unokái
megépítették volt a Bábel tornyát, s annak ledőlte után nem
tudták megérteni egymást többé, mert az önzés összezavarta a
nyelvüket, az irigység és az elfogultság egyre jobban és jobban
kezdett elhatalmasodni ezen a földön. Aki nem volt olyan
ügyes, mint a szomszédja, azt ölte az irigység, hogy a
másiknak
szebb
háza
van.
Aki rest volt megművelni a földjét, az irigyelte azt, akinek szebb
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búzája termett, s mikor az irigykedés már igen-igen
elhatalmasodott az embereken, akkor megszületett benne a
gonoszság. A rest lopni kezdett, a tolvaj gyilkolni, s a kéregető
rágyújtotta
jótevőjére
a
házat.
Addig-addig, hogy egy napon aztán az Úristen odafönt az
égben megsokallotta az emberek gonoszságát, s rájok
szabadította
a
sötétséget
és
a
hideget.
A nap eltűnt az égről, a vizek befagytak, s a rablógyilkos
számára nem termett többé semmi az elrablott földön. Nagy
fázás, éhezés és pusztulás következett ebből az egész emberi
világra. Mikor pedig már közeledett erősen az idő, mikor minden
emberi életnek el kellett volna pusztulnia a földön, az Úristen
odaintette maga mellé kedvenc angyalát, a Világosságot, és ezt
mondta neki: "Eridj le, hű szolgám, s nézz körül a földön, melyet
gonoszsága miatt pusztulásra ítéltem. Vizsgálj meg minden
embert, asszonyt és gyermeket, s akinek még megtalálod egy
csöpp kis nyomát a jóságnak, annak gyújtsál gyertyát a
szívében. Én pedig majd az utolsó előtti napon alánézek a
földre, s ha csak egy kicsike világosságot is látok rajta,
megkönyörülök az emberi világon, s megváltoztatom az ítéletet,
amit
kiróttam
rája."
Ezt mondta az Úristen, s a Világosság angyala alászállott a
földre,
hogy
teljesítse
a
parancsot.
A föld sötét volt és hideg. Mint a csillagtalan, zimankós téli
éjszaka, olyan. Az emberek tapogatózva jártak az utcákon, s
akinek még volt egy darabka száraz, fagyott kenyere, az elbújt
vele a pincék mélyére, hogy ne kelljen megossza mással. Egy
birkabőr bundáért meggyilkolta apját a fiú, s akinek még tűz
égett a kemencéjében, az fegyverrel őrizte szobája melegét a
megfagyóktól. Az angyal nagyon-nagyon elszomorodott, hogy
hasztalan járta az emberi világot, mert nem talált benne sehol
egy
fikarcnyi
jóságot
sem.
Lassanként kiért a városból, s ahogy a dűlőúton haladt fölfele a
hegyek irányába, egyszerre csak összetalálkozott a sötétben
egy emberrel, aki egy döntött fát vonszolt magával kínlódva.
Kiéhezett, sovány ember volt, s csak szakadt rongyok borították
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a
testét,
de
mégis
húzta,
vonszolta magával a terhet, bár majdnem összeroskadt a
gyöngeségtől.
"Minek kínlódsz ezzel a fával? - kérdezte meg az angyal. Hiszen ha tüzet gyújtanál belőle magadnak itt, ahol állsz,
megmelegedhetnél
mellette."
"Jaj, lelkem, nem tehetem én azt - felelte az ember. Asszonyom, s kicsi fiacskám van otthon, kik fagynak meg, s
olyan gyöngék már, hogy idáig nem jöhetnének el. Haza kell
vigyem nekik ezt a fát, ha bele is pusztulok."
Az angyal megsajnálta az embert, és segített neki a fával, s
mivel az angyaloknak csodálatos nagy erejük van, egyszerre
csak odaértek vele a sárból rakott kunyhóhoz, ahol a szegény
ember
élt.
Az ember tüzet rakott a kemencében, s egyszeriben meleg lett
tőle a kicsi ház, s míg egy sápadtra éhezett asszony s egy
didergő kisfiú odahúzódtak a tűz mellé melegedni, az angyal
meggyújtott egy gyertyát az ember szívében, mert jóságot talált
abban.
"Édesanyám, éhes vagyok..." - nyöszörögte a gyermek, s az
asszony benyúlt a rongyai közé, elővett egy darab száraz
kenyeret, letörte az egyik sarkát, s odanyújtotta a gyermeknek.
"Miért nem eszed meg magad a többit? - kérdezte az angyal.
- Hiszen magad is olyan éhes vagy, hogy maholnap meghalsz."
"Az nem baj, ha én meghalok - felelte az asszony -, csak legyen
mit
egyék
a
kicsi
fiam."
S az angyal ott nyomban meggyújtotta a második gyertyát is, és
odahelyezte
az
asszony
szívébe.
A gyermek leharapott egy kis darabot a kenyér sarkából, aztán
megszólalt:
"Édesanyám,
elhozhatom
két
kis
játszótársamat
a
szomszédból? Ők is éhesek, s nincs tűz a házukban.
Megosztanám velük ezt a kis kenyeret, meg a helyet a tűznél!"
Az angyal pedig meggyújtotta a harmadik gyertyát is, és
odaadta a kisfiúnak, aki boldogan szaladt ki a gyertyával a sötét
éjszakába, hogy fénye mellett odavezesse kis társait a tűzhöz
és
a
kenyérhez.
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S pontosan ekkor érkezett el az utolsó előtti nap, és az Úristen
alánézett a földre, s a nagy-nagy sötétségben meglátott három
kis pislákoló gyertyalángot. És úgy megörvendett annak, hogy
az angyal mégis talált jóságot a földön, ha nem is többet, csak
hármat, hogy azon nyomban megszüntette a sötétséget,
visszaparancsolta a napot az égre, s megkegyelmezett az
emberi
világnak.
S azóta minden esztendőnek a vége felé az Úristen
emlékeztetni akarja az embereket arra, hogy a gonoszság útja
hova vezet, s ezért ősszel a napok rövidülni kezdenek, a
sötétség minden este korábban szakad alá, és minden reggel
későbben távozik, hideg támad, és befagynak a vizek, s a
sötétség uralma lassan elkezdi megfojtani a világot. Mi emberek
pedig megijedünk, s eszünkbe jut mindaz a sok rossz, amit
elkövettünk az esztendő alatt, és amikor eljön a legrövidebb
nap, és a Világosság angyala alászáll közénk jóságot keresni,
egyszerre mind meggyújtjuk a karácsonyfák gyertyáit, hogy az
Úristen ha alátekint, fényt lásson a földön, s megbocsássa a
bennünk lévő jó miatt a bennünk lévő rosszat.
- Ez a karácsony igazi meséje - fejezte be nagyapánk ott a
kandalló mellett azon a régi-régi karácsonyestén -, én pedig
azért mondtam el nektek, gyerekek, hogy megjegyezzétek jól,
és emlékezzetek reá. Mert ez a mi emberi világunk újra építeni
kezdi a Bábel tornyát, melyben egyik ember nem értheti meg a
másikat, jelszavakból, hamisságokból, elfogultságokból és
előítéletekből, s jönni fog hamarosan az irigység is, a
rosszindulat, meg a gonoszság, melyek miatt az Úristen újra
pusztulásra ítéli majd az embert. Tolvajlás és gyilkosság fog
uralkodni a földön, s ha a nyomorúság és a nagy sötétség rátok
szakad majd, akarom, hogy emlékezzetek: csak a szívetekben
égő gyertya menthet meg egyedül a pusztulástól.
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Karácsonyi receptek
Gyümölcskenyér
Hozzávalók:
•
15 dkg margarin
•
15 dkg cukor
•
5 tojás
•
25 dkg liszt
•
fél csomag sütőpor
•
20 dkg szárított gyümölcs /lehet bármilyen - minél több
fajta, annál jobb/
•
1 citrom reszelt héja
•
5-5 dkg apróra vágott dió, mogyoró vagy mandula
•
5 dkg darabolt étcsokoládé
•
2 evőkanál rum vagy rumaroma
Elkészítés:
1. A szárított gyümölcsöket vágjuk apró darabokra. Keverjük
össze a mazsolával, a dióval, és locsoljuk meg a rummal.
Tegyük félre állni.
2. A margarint keverjük habosra a cukorral és az 5 egész
tojással.
3. A lisztet keverjük össze a sütőporral és a lereszelt
citromhéjjal majd adjuk a vajas masszához. Jó alaposan
keverjük össze.
4. A szárított gyümölcsökre szórjunk 2 evőkanál lisztet, és jól
forgassuk bele, hogy a gyümölcsök ne süllyedjenek majd le a
tészta aljára.
5. Fakanállal keverjük bele a gyümölcsöket a tésztába
6. Nagyon alaposan kivajazott és liszttel kiszórt, hosszúkás
sütőformába öntsük bele a tésztát, és előmelegített sütőben
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/kb. 200 fok/ süssük meg 40 perc alatt.
Még melegen borítsuk ki, majd csavarjuk konyharuhába, amíg
kihűl.

Fahéjas csokikockák
Hozzávalók:
•
•
•
•
•
•
•
•

kb. 20 darabhoz:
20 dkg étcsokoládé
16 dkg liszt
3 dkg kakaó
20 dkg vaj
4 tojás
25 dkg cukor
1 teáskanál őrölt fahéj
Elkészítés:
A csokoládét kisebb darabokra tördeljük. A lisztet
összekeverjük a kakaóval. Kibélelünk sütőpapírral egy kb.
20x30 cm nagyságú tepsit.
Vízfürdőbe állítjuk a csokoládét és belekeverjük a vajat. A sütőt
180 fokra (gázsütő 2. fokozat) előmelegítjük. A tojásokat a
cukorral és a fahéjjal habosra keverjük. A csokoládés
masszába dolgozzuk. Hozzáadjuk a lisztes keveréket is, és a
formába simítjuk. A sütőben kb. 30 percig sütjük, amíg a teteje
ropogós lesz, de a belseje még puha. A tepsiben hagyjuk
kihűlni, majd kockákra vágjuk.
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Karácsonyi kakaó

Hozzávalók:
•
•
•
•

kakaópor (cukrozott)
kb. 1 l tej
cappuccino por
Nutella (vagy bármilyen mogyorókrém)
Elkészítés:
Egy bögrébe öntsünk langyosra melegített tejet, majd adjunk
hozzá 3 evőkanál kakaóport. Ezután egy kávéskanálnyi Nutellát
(vagy bármilyen mogyorókrémet) adjunk hozzá. A cappuccino
por csak ráadás, de érdemes ebből is rakni 3 kávéskanálnyit. A
végeredményt ízlés szerint díszíthetjük tejszínhabbal.

Összeállította: Gabó és Szerkesztő
Kishírek, érdekességek a nagyvilágból
Újszülöttkori hallásvizsgálat
A
halláskárosodás
az
egyik
leggyakoribb
születési
rendellenesség, ezért hazánkban is egyre nagyobb hangsúly
fektetnek ennek korai kiszűrésére és az alapvizsgálatot
a születést követő néhány napon belül elvégzik. Az újszülöttkori
hallásvizsgálat a technológiai újításoknak köszönhetően ma
már sok esetben nem kézi módszerekkel, hanem fejlett
műszerek
segítségével
történik
és
semmilyen
kellemetlenséggel nem jár.
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szubjektív

hallásvizsgálata-

Magyarországon a legtöbb szülészeten a mai napig elsősorban
kézi módszereket alkalmaznak az újszülöttek hallásszűrése
céljából. A nyugodt baba körül erős zajt keltenek valamilyen
eszközzel - tapsolással, csettintéssel és más hasonló
módszerekkel - majd figyelik a kicsi reakcióit.. Amennyiben az
újszülött nem reagál szemrebbenéssel vagy fintorral a
hangokra, akkor további vizsgálatokkal ellenőrzik a kapott
eredményt. A magatartás megfigyelésén alapuló audiometria a
szubjektív vizsgálatok csoportjába tartozik.
Az újszülöttkori hallásvizsgálat esetében az idejében történő
felismerés kritikus, hiszen így a gyors diagnózist korán
megkezdett
terápia
követheti. A
veleszületett idegi
halláscsökkenés súlyos betegség, hiszen ez nagy hátrányt
jelent egy kisgyermek számára, hiszen a hallásnak hatalmas
szerep jut a beszédértés és beszédfejlődés szempontjából.

Újszülött
Műszeres hallásvizsgálat - objektív vizsgálatok
A kézi eszközökkel történő hallásvizsgálat sok esetben nem
bizonyul elégségesnek, hiszen ezáltal nem szűrhető ki, ha
például csak az egyik fülére hall a gyermek, illetve az esetleges
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károsodás mértéke sem diagnosztizálható. A korszerű
műszeres hallásvizsgálat segít pontosan kiszűrni a vezetéses
és az idegi halláscsökkenés is. Ezek a vizsgálatok semmiféle
kellemetlenséggel nem járnak, ráadásul nem tartanak tovább
pár percnél. Lássuk, milyen lehetőségek állnak a szülők
rendelkezésére és melyik vizsgálat milyen célt szolgál. Ezeket
objektív vizsgálatoknak nevezzük. Az újszülöttek esetében
jellemzően az otoakusztikus emissziós tesztet alkalmazzák, de
egyes intézményekben lehetőség van ABR vizsgálatra is
Otoakusztikus emisszió (OAE) teszt
Az otoakusztikus emissziós módszer, vagyis OAE teszt azon az
elven működik, hogy a belső fülben található csiga enyhe
visszhangot kelt, amikor azt hanggal stimulálják. A vizsgálat
során egy hangszórót és mikrofont tartalmazó apró készüléket
helyeznek a baba fülébe. A készülék halk, kattanó hangokat
bocsát ki, és méri a belső fülből érkező válaszreakciókat.
Ezeket a visszaverődött hangokat számítógép segítségével
elemzik és eldöntik, hogy szükséges-e további vizsgálat. Ezt a
gyors és egyszerű vizsgálatot alkalmazzák általában
az újszülöttek hallásszűrése esetén.
A vizsgálat pár perc alatt történik, és azonnali eredményt
mutat. Ha a vizsgálat többszöri ismétlése után is kedvezőtlen az
eredmény, az orvosok audiológiai vizsgálatot javasolnak majd.
A tesztet célszerű akkor elvégezni, amikor a baba nyugodt,
mivel a vizsgálati eredményeket nagyban befolyásolhatja, ha a
baba épp nyugtalan vagy sír, illetve a hallójáratot fülzsír vagy
magzatmáz zárja el. A vizsgálatot általában megismétlik, mielőtt
másfajta hallásvizsgálatra küldenék a babát.
Agytörzsi válasz audiometria (ABR) vagy agytörzsi kiváltott
válasz audiometria (BERA)
Az audiometria során lehetőség van a halláscsökkenés pontos
mértékének meghatározására egy olyan elektronikus eszköz
segítségével, amely képes meghatározott magasságú és
erősségű hangok kiadására. A baba fülére egy speciális
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elektródás fejhallgatót illesztenek, amely a különböző
magasságú hangokra adott agyi reakciót méri. Ez a vizsgálat
kimutatja, hogy a hangfeldolgozás megfelelően történik-e,
illetve segítségével megállapítható a hallásküszöb a mért
frekvenciatartományokban. Az ABR vizsgálat újszölöttkorban is
könnyen elvégezhető, hiszen a mérés során nincs szükség a
gyermek aktív együttműködésére.
Az
agytörzsi
válaszok
vizsgálatának
(BERA)
segítségével feltérképezhető a hallórendszer belső, idegi
struktúráinak működése. Az ellenőrzés során a koponyáról az
agy elektromos jeleit elektródákkal vezetik el, amely
eredményeket rgy számítógép segítségével dolgoznak fel.
Impedancia mérés
Az audiológiai vizsgálatok során az egyik leggyakrabban
alkalmazott módszer az impedancia-teszt. Az impedancia
mérés a középfül működőképességét vizsgálja, tipanomentria
és kengyelreflex-vizsgálat
segítségével.
A
tipanometria
segítségével feltérképezhetőek a középfülben középfülben
kialakult elváltozások, segítségével megállapíthatóak az ott
uralkodó nyomásviszonyok, hogy van-e folyadék a fülben,
lyukas-e
a
dobhártya,
valamint
megbecsülhető
a
halláscsökkenés mértéke is (a reflexes izomműködés révén).
Az impedancia méréshez nincs szükség a vizsgált személy
tevékeny közreműködésére, így ezt a módszert is gyakran
alkalmazzák újszülöttek és csecsemők szűrésére.
Miért kell ilyen korán elvégezni a hallásvizsgálatot?
A tejes siketség vagy részleges halláscsökkenés kései
felismerése kihat a gyermek testi és szellemi fejlődésére,
hiszen a jó hallás elengedhetetlen feltétele a beszédfejlődésnek
és
beszédértésnek, ezáltal pedig a teljes
értékű
kommunikációnak és a társadalomba való beilleszkedésnek is.
A vizsgálatok hiányában a legtöbb szülő csak a gyermek
kétéves kora körül veszi észre a hallászavart, így sok értékes
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időt veszít, amelyet akár az eredményes kezelésre is
fordíthatott volna. A túl későn felismert halláscsökkenés hosszú
távon olyan nehézségekhez vezet, mint a szociális
elszigeteltség,
önbizalomhiány,
csökkenő
tanulmányi
teljesítmény, de akár súlyosabb lelki problémák is
kialakulhatnak a következtében.
Forrás: www.csaladvilag.hu

Okostelefonos alkalmazások a fogyatékos emberekért
A Vodafone versenyt hirdetett olyan
okostelefonos
alkalmazások között, amelyek a fogyatékos embereket segítik.
A Smart Accessibility díj célja a fogyatékos emberek aktívabb
részvételét elősegíteni a társadalmi életben. A díj társalapítója
az Age Platform Europe hálózat, amely az ötven évnél idősebb
emberek 160 érdekvédelmi szervezetét tömöríti, és az Európai
Fogyatékos Fórum, amely kb. 80 millió fogyatékos embert
képvisel Európa-szerte. A részvevők 2011. június 14. és
október 14. között jelentkezhettek a versenyre. Az alábbiakban
a 12 döntős ötletet ismertetjük röviden.
Az önálló életvitelt megkönnyítő alkalmazások:
1. BOARD, fejlesztő: Life Supporting Technologies, Madrid
A BOARD alkalmazás egy papírkönyv lapjairól ismer fel
piktogramokat, jeleket, az eredményt hangosan felolvassa és
ennek megfelelően hajt végre utasításokat. Például üzenetet
küld, hívást kezdeményez, ellenőrzi a beállításokat – a
végrehajtható műveleteknek a képzelet szabhat határt!
2. Money Talks, fejlesztő: icmobilelab
Az alkalmazás hang és rezgés útján közli a mobiltelefon
kamerája által lefényképezett bankjegy értékét 5 és 100 euró
között.
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3. Zoom Plus nagyító, fejlesztő: 32 Studios, Ian Hamilton
A kézi videónagyítók kiváltására született meg ez a program,
amely azonban a drága hardveres eszközök szolgáltatásait
nyújtja, ingyenesen. Beállítható a kontraszt, a nagyítás mértéke
és még sok más lehetőség.
A közlekedést megkönnyítő alkalmazások
1. Wheelmap, Fejlesztő: SOZIALHELDEN
Ez a 2011. október 14-től Android operációs rendszeren
működő térkép arról ad információt, hogy egy épület mennyire
közelíthető meg kerekesszékkel. Négyféle jelölést alkalmaz:
•
•
•
•

szürke: nincs információ az adott helyről,
zöld: az épület akadálymentes,
sárga: az épületbe be lehet jutni, de a WC nem
akadálymentes,
piros: az épület megközelíthetetlen kerekesszékkel,
például csak lépcsőn keresztül lehet bejutni.

2. AlzNav, fejlesztő: Fraunhofer Portugal AICOS
Egy jelző- és navigációs rendszer, amelynek segítségével
értesíthető a gondozó személy, ha a gondozott eltévedt,
veszélybe került vagy segítségre szorul. A program arra is
képes, hogy hazavezesse az elbizonytalanodott idős vagy
beteg embereket.
3. Red Panic Button, fejlesztő: Ultimate Communication
Software LTD
A gomb, ami életet menthet! A gomb megnyomásával a
felhasználó több csatornán, telefonon, e-mailen, SMS-ben és a
közösségi hálózatokon keresztül jelezheti családja, rokonai és a
sürgősségi ellátást nyújtók számára, hogy segítségre szorul. Az
alkalmazás kijelzi a segítségre szoruló ember pontos helyzetét
is.
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A társadalmi életben való részvételt segítő alkalmazások
1. Big Launcher, fejlesztő: Big Launcher Team
Androidos alkalmazás a telefonos alapfunkciókra, amelynél
azonban a gombok nagyobbak, jelölései jobban láthatóak a
hagyományosnál. Beépített segélyhívót is tartalmaz.
2. Voiceeye, fejlesztő: Forcetenco
Optikai karakterfelismerő program, a mobiltelefon által
lefényképezett feliratot felismeri felolvassa a beépített
beszédszintetizátor programmal. A Google Translator
segítségével fordításra is használható
3. Shhmooze, fejlesztő: Shhmooze Ltd
A smúzolást – szebben mondva az üzleti életben szükséges
kapcsolatteremtést és a meglevő kapcsolatok fenntartását
könnyíti meg a program a látás- és hallássérült emberek
számára.
Jóléti alkalmazások
1./ Help Talk, fejlesztő: 1000 Embresas
A program néhány mozdulattal irányítva képes közölni azt, amit
a felhasználó nem tud szóban vagy írásban kifejezni a
környezetének. Alkalmas SMS küldésére és felolvasására, az
előre megadott számokon elérhető embereknek kijelzi a
felhasználó éppen aktuális tartózkodási helyét, és szükség
esetén utasításokat is tud adni a felhasználónak a
helyváltoztatásra vonatkozóan a cél könnyebb megtalálása
érdekében.
2./ Telesor, Fejlesztő: Fundacion Instituto de Ciencias del
Hombre
A szolgáltatás a siket és általában a szóbeli kommunikációra
nem képes emberek kapcsolattartását segíti a hivatalokkal. A
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szolgáltatás különlegessége, hogy harmadik fél által nyújtott
szolgáltatás közbeiktatása nélkül, bármelyik mobilhálózatról
elérhető.
3./ AreYYouOk, fejlesztő: Valis Interactive
A program működésének lényege, hogy szabadon választott
időközönként, például óránként csörög, rezeg, és megkérdezi a
felhasználót, hogy jól érzi-e magát, minden rendben van-e vele.
Amennyiben húsz percen belül sem az „igen”, sem a „nem”
válaszgombot nem nyomja meg az illető, akkor a szoftver
automatikusan SMS-t küld az előre beprogramozott
telefonszámokra a családtagoknak, barátoknak. Be lehet
állítani, hogy a szoftver utólag egy „minden rendben van, csak
elfelejtettem lenyomni a gombot” SMS-t küldjön, és éjszakára
természetesen kikapcsolható.
Forrás: www.infoalap.hu
www.vodafone.hu

A jövő vonata
Mozgó peronok, pontosabban villamosok szállítanák a háztól a
vonatig az embereket 10-20 év múlva egy brit tervező legújabb
ötlete szerint.
Vasútállomáson való ácsorgás helyett menetrend szerinti
villamossal jutnának el a város szélén elhaladó vonathoz az
utazók Paul Priestman tervei szerint. A nagy sebességű
vonatok megállás nélkül, csak kicsit lelassítva haladnának el a
városok mellett, és a várakozók menetközben, a villamosról
szállnának át a vonatra. A városokat összekötő vonatok
megállás nélkül közlekedhetnének anélkül, hogy egyszer is
áthaladnának egy településen.
A villamosok és vonatok a városok szélén azonos sebességet
felvéve haladnának egymás mellett, és összekapcsolódás után
nyílnának meg az átjárók, melyek nagyjából annyi ideig
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lennének nyitva, mint amennyi időt a vonat az állomáson
eltöltene. Az utasok az átjárón keresztül szállhatnak fel, illetve
le, és megállás nélkül juthatnának el egyik városból a másikba.
Priestman szerint a vasúti közlekedéssel az a probléma, hogy
az egyre inkább elterjedő nagy sebességű vonatokat 19.
századi infrastruktúrával működtetik. A mozgó peronokkal
szerinte a vasúti közlekedés olyan lehet, mint az internet:
megállás nélkül lehetne utazni bárhova.
A brit tervező ötlete nem egyedi, 2007-ben egy tajvani feltaláló
már tervezett hasonlót: az ő elképzelései szerint az utasok egy
felső szállítóegység segítségével csatlakoznának fel a vonatra,
amikor az beérkezik az állomásra.
Forrás: www.origo.hu
A kávé hatása egyes gyógyszerekre
Sok ember számára elképzelhetetlen a reggel egy jó kávé
nélkül, és a nap későbbi szakaszában is isznak még egy-két
csésze feketét. A kávé mellékhatásai közül a szívdobogás és
az alvászavar közismert, ám kevesen tudják, hogy a kávé
bizonyos gyógyszerek hatását is felerősítheti, vagy éppen
gátolhatja.
A gyógyszerek és az élelmiszerek kölcsönhatásait ugyan
általában nem szokták a használati útmutatókban vagy a
csomagoláson feltüntetni, de a kávéról már bebizonyosodott,
hogy megváltoztathatja bizonyos készítmények működését. A
beszedett gyógyszerek hatását leginkább a kávéban lévő
koffein befolyásolja, de más összetevők is szerepet játszanak a
folyamatban.
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Feketeleves
Korábbi kutatások bizonyították, hogy legalább egy tucat
gyógyszer - többek között antidepresszánsok, csontritkulás
elleni készítmények, ösztrogénpótló és pajzsmirigyre ható
szerek - hatását befolyásolhatja a kávéfogyasztás. Egy 2008-as
kutatás eredménye szerint például azoknál, akik közvetlenül
kávéivás előtt vagy után vették be levotiroxin (L-tiroxin)
hatóanyagú
pajzsmirigy-gyógyszerüket,
55
százalékkal
csökkent a készítmény felszívódásának mértéke. Egy másik
kutatás szerint a kávé akár 60 százalékkal is mérsékelheti az
alendronát tartalmú csontritkulás-gyógyszerek hatását, valamint
nőknél jelentősen csökkentheti az ösztrogénhormon szintjét.
Az is kiderült, hogy néhány gyógyszer kifejezetten fokozza a
kávé és más koffeintartalmú italok hatását. Ebbe a csoportba
tartoznak antidepresszánsok, antibiotikumok és fogamzásgátló
tabletták, amelyek blokkolják a koffein lebontását segítő
CYP1A2 enzimet, így a koffein a normálisnál jóval hosszabb
ideig, akár négy órával tovább marad a szervezetben, és ez
különféle
mellékhatásokat
(szívdobogás,
nyugtalanság,
álmatlanság, stb.) okozhat.
Forrás: www.origo.hu
Összeállította: Gabó
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Könyvjelző
Kultúra rovatunkban ez alkalommal Helen Keller önéletrajzi
könyvének 4. és 5. fejezetével kedveskedünk Önöknek:
IV.
Életemnek legfontosabb pillanata az a nap, amelyen tanítóm,
Miss Anne Mansfield Sullivan hozzánk érkezett. Bámulat fog el,
ha az azelőtti és azutáni élet között levő mérhetetlen nagy
ellentétre gondolok! 1887. március 3-án történt, akkor, amikor
négy hónap híján hétéves voltam.
E nagy nap délutánján a tornácon állottam némán, várakozva.
Az anyám jeleiből, meg a körülöttem folyó, szokatlan ide-oda
szaladgálásból halványan sejtettem, hogy itt valami rendkívüli
fog történni. Elmentem hát az ajtó elé és a lépcsőn várakoztam.
A délutáni nap fénye elárasztotta a tornácot fedő illatos
folyondárt, s rásütött ég felé emelt arcomra. Ujjaim majdnem
öntudatlanul babráltak a még egészen új leveleken s virágokon,
amelyek csak nemrég nyíltak ki, hogy köszöntsék az édes,
meleg tavaszt.
Nem tudtam, mit rejt számomra a jövő. Heteken át a harag és
keserűség kínozott, s arra következett a lankadtság.
Voltál-e valaha tengeren sűrű ködben, midőn úgy tetszett
neked, mintha az a majdnem kézzel fogható szürke sötétség
körülzárna, amikor a nehéz, nagy hajó nyugtalanul és izgatottan
tapogatja útját a part felé a mérővel, te pedig dobogó szívvel
várod, hogy mi fog történni?
Olyan voltam nevelésem megkezdése előtt, mint az a hajó,
azzal a különbséggel, hogy rajtam nem volt iránytű, sem
hangjelző, s nem tudtam mennyire van még part.
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"Világosságot! Adjatok nekem világosságot!" Ez volt az én
lelkem szótlan kiáltása, s ím a szeretet fénye éppen abban az
órában sütött rám.
Közeledő lépteket vettem észre. Kinyújtottam kezemet, mintha
anyám közeledett volna felém. Valaki megölelt, karjai közé
szorított. Ez ő volt. Ő, aki hozzám jött, hogy jelentést tegyen
nekem minden dologról, sőt annál is többet, hogy szeressen
engem!
Tanítóm a megérkezése utáni napon utánam jött, szobájába vitt
és egy babát adott. A Perkins-intézet kis vak gyermekei küldték.
Miss Sullivan felöltöztette. Ezt csak később tudtam meg. Mikor
kevés ideig játszottam vele, Miss Sullivan a kezembe betűzte e
szót: baba. Az ujjnak ez a játéka nagyon érdekelt s próbáltam
utánozni. Mikor végül a betűket pontosan tudtam jelezni, nagy
öröm és büszkeség fogott el. Lefutottam a lépcsőn, feltartottam
kezemet és ujjaimmal mutattam a betűket.
Nem tudtam, hogy betűket jelölök, sőt arról sem volt fogalmam,
hogy betűk léteznek. Csak úgy majom módjára mozgattam
ujjaimat. A következő napokon már megtanultam egy csomó új
szót, ezeket: tű, fő, ül, áll, megy, de még sok idő telt el, amíg
megtanultam, hogy minden dolognak neve van.
Egyik napon, midőn az új babámmal játszadoztam, Miss
Sullivan hozzám jött, ölembe tette a nagy babát is, és kibetűzte
a kezemre: b-a-b-a. Értésemre igyekezett adni, hogy ez a név
mindkettőnkre illik.
Nagy küzdelmünk volt e két szóval: k-o-r-s-ó, v-í-z. Miss
Sullivan meg akarta értetni velem, mit jelent: korsó, s mit: víz, s
hogy a kettő nem egy dolognak a neve, én azonban állandóan
fölcseréltem a két nevet. Kétségbeesve abbahagyta, hogy
később ismét újra kezdje. Újabb, meg újabb kísérletek dühbe
hoztak s a korsót a földhöz vágtam.
Őszintén örültem, midőn a cserépdarabokat lábam alatt
éreztem. Dühöm miatt sem megbánást, sem fájdalmat nem
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éreztem. Az én csöndes, sötét világomban nem fordult elő
semmiféle mély vagy erős érzés.
Észrevettem, hogy tanítóm a cserepeket összesöpörte a
tűzhely elébe, s némi elégtételt éreztem magamban, hogy az az
alkalmatlan holmi többé nem volt előttem. Miss Sullivan ideadta
kalapomat. Már tudtam, hogy ki fogunk menni a meleg
napfényre. Erre a gondolatra, ha az ilyen érzés gondolatnak
nevezhető, elkezdtem örömömben ugrándozni.
Lementünk a kúthoz, ahonnan a folyondár kedves illata érzett.
Valaki vizet húzott s tanítóm a kezemet odatartotta a veder alá.
Amint a hideg víz egyik kezemre ömlött, a másikra betűzte e
szót: "víz", először csak gyöngén, azután mind erősebben.
Csöndesen állottam s teljes odaadással figyeltem ujja nyomait.
Egyszerre, villámgyorsan, mintha fölébredt volna lelkemben
valami elfeledett, régi gondolat visszhangja. Ezzel a nyelv titka
meg volt fejtve előttem. Rájöttem, kitaláltam, hogy az a hideg
valami, ami a kezemre csurgott, v-í-z volt. Ez a szó életet nyert
előttem, fölébresztette szendergő lelkemet, megvilágosította,
reményt, örömet fakasztott benne, szabaddá tette. Még mindig
volt akadály bőven, de ezeket idővel, rendre mind le lehetett
győzni.
(Erről a boldogító nagy eseményről Miss Sullivan így számolt
be egyik barátjának: "A kezére ömlő víz s az erre oly gyorsan
következett magyarázat meglepte Helent. Elejtette a korsót, s
úgy állott ott, mintha lábai a földbe gyökereztek volna. Arca
földerült, megvilágosodott. Újra meg újra elmondta ezt a kedves
szót: víz. Egészen föl volt hevülve. Leült a földre, s kérdezte a
nevét, mutatta a kút szivattyúját, a rostélyt, s hirtelen felém
fordulva kérdezte az én nevemet is. A házhoz
visszamentünkben örömében ugrándozott, s amit megérintett,
mindennek megtanulta a nevét. Egy pár perc alatt harminc új
szót tanult, többek között ezeket: ajtó, nyisd ki, tedd be, add,
menj, jöjj.")
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Helen így folytatja elbeszélését:
Azután, hogy a kúttól eljöttünk, sóvárogtam a tanulásért. Ekkor
tudtam, hogy mindennek neve van, s minden név után új
gondolatom született. Minden, amint kezemmel érintettem,
mozgott az élettől, mert most már mindent abban a furcsa új
megvilágításban láttam.
Mikor a szobába beértünk, eszembe jutott az eltört korsó. A
tűzhelyhez mentem, s fölszedtem a dirib-darabokat. Próbáltam
összerakni, de hiába. Szemem könnyel telt meg, mert ekkor
már tudtam, mit műveltem, s életemben először éreztem
bánatot és megbánást.
Azon a napon sok új szót tanultam meg, ámbár nem
mindegyiknek ismertem a jelentését. Új szavaim, melyek a
világot előttem széppé és világossá tették, amilyen az Áron
botja volt, többek között ezek voltak: anya, atya, testvér, tanító.
Alig lehetett volna boldogabb gyermeket találni, mint én voltam
ama nevezetes napon. Életemben először kívántam, hogy bár
hamar jönne el már a holnapi nap.
V.
1887. év nyaráról sok érdekes és kedves dolog él
emlékezetemben. Azután, hogy lelkem magához tért, mind csak
folytattam a fölfedezést, tanultam az új dolgok nevét és
használatát. Ismereteim arányában nőtt örömöm s a világhoz
való ragaszkodásom. Éreztem, hogy én is e világhoz tartozom.
Az aranyvirág meg a margaréta nyílása idején Miss Sullivan
kivitt a mezőre, ahol az emberek munkálkodtak, s ekkor adta az
első oktatást a természet hasznosságáról. Megtanultam,
hogyan növeli a nap meg az eső mindazt, ami az embernek
kedves és szükséges. Megtanultam, hogy rakják fészküket a
madarak, hogyan vándorolnak egyik országból a másikba;
hogyan találja meg a táplálékát s az otthonát a mókus, az őz,
az oroszlán s a többi állat is.
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Ismereteimmel együtt nőtt gyönyöröm. Mikor még semmi
számtani vagy földrajzi ismeretem nem volt, Miss Sullivan
megismertette az illatos mező, a hűvös erdő szépségét s egyéb
apró és nagy dolgot. Tanítóm igyekezett a természetből oltani
lelkembe gondolatokat és kezdte éreztetni velem, hogy a
virágok s a madarak egyek velem.
Ebben az időben egy olyan tapasztalatot szereztem, amely
arról győzött meg, hogy a természet nem mindig jóságos. Egy
nap Miss Sullivannel együtt sétából jöttünk haza. A reggel
nagyon szép volt, de azután tikkasztó meleg lett. Kétszerháromszor megálltunk, s az út szélén lévő fa alatt pihentünk
meg, ahonnan már nem volt messze a házunk. Az árnyék
nagyon enyhítő volt. Egyszer észrevettük, hogy a fára könnyen
föl lehetne menni. Tanítóm segítségével fölkúsztam rá, s
leültem két ág közé. Oly kellemes, hűvös szellő fújdogált az
ágak között, elhatároztuk, hogy ott fogjuk elkölteni a
villásreggelinket. Megígértem, hogy szép csöndesen ott
maradok a fán, míg ő elhozza az ennivalót.
Egy pillanat alatt nagy változás történt. A meleg egészen eltűnt
a levegőből. Én már tudtam, hogy az ég beborult, mihelyt
éreztem, hogy a meleg, ami nekem világosságot is jelentett,
nem volt többé a légkörben. Nagyon különös illat szállt föl a
földből. Tudtam, hogy ilyen illat szokta megelőzni a vihart, s
azonnal kimondhatatlan félelem fogott el.
Tökéletesen elhagyottnak, barátaimtól és a földtől elszakadtnak
éreztem magamat. A végtelen, az ismeretlen érzete fogott el.
Csöndben maradtam és vártam, de kezdtem borzongani a
félelem miatt. Vártam, hogy jöjjön már a tanítóm, de mindenek
fölött sóvárogtam, hogy leszállhassak a fáról.
Egyszer baljóslatú csönd állt be, aztán a levelek szabálytalan
táncolásba kezdtek. A fa egyszerre megrezdült, aztán a szél
úgy megrázta, hogy ha minden erőmmel nem kapaszkodtam
volna meg a faágba, leestem volna. A fa ingott és hajlongott.
Apró ágak hullottak rám és mellém. Megszállott a vad ösztön,
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hogy leugorjak, de a félelem visszatartott. A fa ágai közé
lapultam. Az ágak suhogtak, ropogtak.
Nyugtalanságom a tetőpontra ért, s éppen amikor azt
számítgattam, hogyan fogok lezuhanni a fával együtt, abban a
pillanatban tanítóm megragadta a kezemet, és segített leszállni.
Hozzásimultam és reszkettem az örömtől, hogy még egyszer
földet ért a lábam. Ekkor tanultam meg egy új leckét, azt, hogy
a természet nyílt harcot folytat gyermekei ellen, s hogy a
leggyöngédebb érintés mögött szilaj karok rejtőznek.
Ezután sok ideig nem volt kedvem fára mászni. Még a
gondolatától is reszkettem. Végül a mimózafa édes illata
legyőzte félelmemet. Egy szép tavaszi reggelen a virágházban
olvastam, mikor egyszer valami felséges illatot éreztem. Egy
fáról jött. Fölmásztam rá, ott csüngtek fölséges virágai. Volt-e a
földön valami ennél szebb? Finom virágai megmozdultak
minden szellőtől. Nekem úgy tetszett, mintha a paradicsom egy
fáját hozták volna ide. Két ága között pompás ülést találtam.
Hosszasan ültem ott, s úgy éreztem magam, mintha rózsaszín
felhőn ülő tündér volnék. Azután még sokat időztem
paradicsomi fámon. Sok szép gondolat megfordult a fejemben,
tündérálmokat álmodtam ott.
Folytatása következik!

Irodalmi pályázat
A Pozitív Sokk Közhasznú Egyesület „Nem teljes, mégsem
hiányos” címmel irodalmi pályázatot hirdet. A pályázaton részt
vehet bármilyen fogyatékkal élő személy, illetve hozzátartozója.
Az egyesület belföldről és külföldről egyaránt vár magyar nyelvű
irodalmi műveket. A korosztály nem korlátozott.
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Az egyesület azt szeretné, ha:
 bármilyen fogyatékkal élő személy vagy hozzátartozója
segítsen minél több információt átadni, arról, hogy milyen,
ha valaki „Nem teljes, mégsem hiányos” és
 erről gondolataikat vagy történetüket megosztanák velünk
és mindenkivel.
A pályaműveket legfeljebb 25000 karakter hosszúságban,
Times New Roman betűtípussal, 12-es betű méretben
kérjük!
Elkészült munkákat e-mailben:
palyazat@pozitivsokk.hu
vagy
Braille- írással posta címünkre a:
9023 Győr Kodály Zoltán út 28. 7/22. várjuk.
A borítékra kérjük írják rá: „NEM TELJES, MÉGSEM HIÁNYOS”
A verseny tisztaságának érdekében a részvétel jeligés
rendszerben történik
A pályamű mellé kérjük csatolni:
• a pályázó személyes adatait,
• elérhetőségeit,
• a választott jeligét,
• az író életének néhány mondatos összefoglalását
A pályaműveket 2012. JANUÁR 20. ÉJFÉLIG várjuk.
A KÉSŐBB BEÉRKEZŐ MŰVEKET ELBÍRÁLNI SAJNOS NEM TUDJUK!
Az első három helyezett pénz díjban részesül:
• első díj: 60.000 forint,
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• második díj: 40.000 forint,
• harmadik díj: 30.000 forint.
A pályázaton való részvétel nevezési díj nélkül történik.
Az elbíráló bizottságot a Pozitív Sokk Közhasznú Egyesület
tagjai alkotják, akik szavazással döntenek a helyezettekről.
A pályaművek értékelésére és az eredményhirdetésre
2012. FEBRUÁR 18-ÁN SZOMBATON kerül sor.
Az eredményhirdetés után a pályaműveket az egyesület
honlapján közzé tesszük, ahol egy közönségszavazás alapján
egy közönségdíjat is át fogunk adni, mely egy értékes
tárgynyeremény.
A pályázatra való jelentkezéssel a pályázó kijelenti, hogy a
benyújtott pályamű általa készített, eredeti munka. A Pozitív
Sokk Közhasznú Egyesület nem vállal felelősséget az irodalmi
mű szerzői jogaival kapcsolatos jogvitákban.
A jelentkezéssel a pályázó kijelenti, hogy a pályamű nem sérti
harmadik fél jogait. Az irodalmi pályamű nevezésével a
pályázók továbbá kijelentik, hogy kifejezetten hozzájárulnak
ahhoz, hogy a Pozitív Sokk Közhasznú Egyesület
tevékenysége során nem kereskedelmi céllal, időkorlát nélkül
felhasználja az elkészült műveket.
Az egyesület jó munkát és eredményes részvételt kíván az
irodalmi pályázat elkészítéséhez!
További információk kaphatók a www.pozitivsokk.hu honlapon,
illetve telefonon a 06-30/603-7788-as számon, valamint e-mailben a kapcsolat@pozitivsokk.hu-n keresztül.
Pozitív Sokk Közhasznú Egyesület
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Humor-zsák
Alibi
Egy betöréssel vádolt ember mellé hivatalból rendelnek ki
védőügyvédet. Az ügyvéd felkeresi zárkájában a gyanúsítottat.
- Az a gond, hogy maga nem tudott eddig alibit igazolni.
Gondolkozzon el egy kicsit: biztos, hogy senki sincs, aki látta
volna magát valahol a rablás idején?
A vádlott elgondolkodik, majd így felel:
- Szerencsére senki...
Bizonyítvány
Pistike lelkendezve rohan haza a bizonyítványával:
- Papa, papa, óriási mázlid van!
- Na, mesélj!
- Képzeld, jövőre nem kell új tankönyveket venned!

Tanárnő
Egy nő az autójával átmegy a piros lámpán. Bíróságra kerül az
ügy, a tárgyaláson kérdezi a bíró:
- Foglalkozása?
- Tanárnő vagyok - mondja az elkövető.
A bírónak felcsillan a szeme:
- Tudja hölgyem, évek óta várok arra, hogy egy tanárnő üljön a
vádlottak padján.
Odafordul a teremszolgákhoz:
- Hozzanak be egy táblát, pár kiló krétát, a vádlott pedig írja fel
100-szor a táblára, hogy "Többet nem megyek át a piros
lámpán!"
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Levél a betörőnek
Egy ember megunja, hogy rendszeresen feltörik a lakását, ezért
úgy dönt, hogy egy cédulát akaszt a kilincsre, melyen a
következő szöveg áll:
- "Tisztelt betörő úr! Szíveskedjen a továbbiakban megkímélni
attól, hogy ajtómat rendszeresen megrongálja. Kulcs a lábtörlő
alatt."
Kaszinó
A kaszinóban huszonegyezik a vendég, éppen 14-et tart a
kezében. Odaszól az osztónak:
- Mondja, Önöknél is szokás, hogy a nyertes borravalót ad az
osztónak?
- Igen, Uram. - válaszolja az osztó.
- De ez teljesen értelmetlen dolog. Az osztó nem csinál semmit
azért, hogy nyerjek. Ha vesztek, akkor ő sem ad nekem
borravalót, nem?
- Étteremben szokott borravalót adni a pincérnek?
- Persze.
- Nos, ez ugyanolyan dolog. Az étteremben, ha elégedett a
kiszolgálással, ad borravalót, itt, ha nyer, akkor valószínűleg
elégedett a szolgáltatással.
- Igen, ez igaz. Viszont az étteremben a pincér azt szolgálja fel,
amit rendelek, úgyhogy akkor kérek egy hetest!

Stoppos
Férfi stoppol egy eléggé gyér forgalmú úton. Ráesteledik, az
eső is szemerkélni kezd, amikor meglát egy lassacskán felé
közeledő fénycsóvát. A kocsi lassan mellé gurul és emberünk
meg sem várva, hogy az autó megálljon, kinyitja a jobb oldali
ajtót és beugrik.
Megdöbbenve látja, hogy a kocsiban nem ül senki, de az
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szépen egyenletesen halad tovább... Első megdöbbenéséből
felocsúdva - arra gondolva, hogy itt legalább nem ázik elnyújtózik az ülésen, és ekkor veszi észre, hogy az úton egy
kanyarhoz közelednek.
Még mielőtt a kormányhoz tudna nyúlni, megjelenik egy kéz és
a kocsit a helyes irányba kormányozza, majd eltűnik.
A stoppos megdöbben, főleg amikor a jelenet a következő
kanyarnál megismétlődik, majd újra és újra, ahogy épp az
útirány megkívánja. Végül elérkeznek egy benzinkúthoz ahol a
kocsi begördül a parkolóba...
Az utas - aki ekkora már eléggé meg van rémülve - félelmében
meg sem várja, hogy a kocsi megálljon, hirtelen kiszáll és
berohan a töltőállomásra. Megpillantja a pult mögött álldogáló
kutast és éppen belekezdene az elképesztő történet
elmesélésébe, amikor kinyílik az ajtó és belép két ázott férfi. Az
egyik rápillantva odaszól a másiknak:
- Te Józsi! Itt az az ember, aki beugrott a kocsiba, amikor
toltuk...
Összeállította: Gabó

Fej-törő
Rejtvény rovatunkban ezúttal egy a téli időszakhoz szorosan
kapcsolódó feladvánnyal kedveskedünk Olvasóinknak. A
meghatározások egyes sorszámaihoz ez alkalommal is két
megfejtés tartozik. A kérdésekre adandó, helyes válaszok
mindössze egyetlen betűvel térnek el egymástól. A rejtvény
megfejtését a betűk oszlopának összeolvasása adja (például:
Négy negyed – egész; Alaposan felöntött a garatra - részeg. Az
egész és a részeg között az "r" betű a különbség, tehát a
későbbiekben majd ezt kell felhasználni a feladvány
megfejtéséhez). A megoldás ezúttal is egy ismert költőnk egyik
versének címe lesz.
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Meghatározások:
1. Négy negyed; Alaposan felöntött a garatra
2. Pedagógus; Női név, jelentése: újjászületett (okt. 6.)
3. Lankadatlan figyelmű; Jelentéktelen, szürke kismadár
4. Hegedűvirtuóz (Zoltán); Okkult tudomány, varázslás
5. Niamey a fővárosa; Testünk tartóoszlopa
6. Jézus kételkedő apostola; A szőlőnek ez a karó
7. Psziché; Egy színdarabban használatos tárgyak gyűjtőneve
8. Naptárunk viseli e férfi nevét, jelentése: ébren őrködő; Korai
napszak
9. Ilyen a gőztől a fürdőszobai tükör; A Győzike show
családjának vezetékneve
10. Al di Meola hangszere; Ilyen a kézzel fogható bizonyíték
11. Fösvény, garasoskodó; Drákói jelzővel használatos fogalom
12. Éjféli lepedős kísértet; Falat fehérre fest
13. Fekete István regénye: Téli …; Izsák felesége a Bibliában
14. Szerencsés, aki ebben születik; Savanyúságnak való
növény, lehet csemege, ecetes, kovászos vagy saláta is
15. Ezt észrevesszük más szemében, míg a sajátunkban a
gerendát sem; Hosszú szőr a férfiak állán
16. Halfajta, de a tornacipő beceneve is; Ezen nőnek a
kukoricaszemek
17. Közeli hozzátartozó személy; Királyi fejék
18. Kalendárium; Ágynemű, erre hajtjuk a fejünket
19. Vendéglői olvasmány; Mikulás
Megfejtés:
1. R egész; részeg
2. E tanár; Renáta
3. V éber; veréb
4. I Mága; mágia
5. C Niger; gerinc
6. Z Tamás; támasz
7. K lélek; kellék
8. Y Gergely; reggel
9. G párás; Gáspár
10. Y gitár; tárgyi
11. U zsugori; szigor
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12. L szellem; meszel
13. A berek; Rebeka
14. A burok; uborka
15. L szálka; szakáll
16. T csuka; csutka
17. A rokon; korona
18. T naptár; párna
19. Ó étlap; Télapó
A fej-törő megfejtése: Reviczky Gyula: Altató
Reméljük, hogy Mary idei utolsó, különleges feladványa ezúttal
is sok vidám percet szerzett Kedves Olvasóinknak.

Összeállította: Mary

Minden Kedves Olvasónknak Áldott, Békés Karácsonyt és
sikerekben, örömökben gazdag, Boldog Új Esztendőt kívánunk!
Az Egyesület vezetősége és munkatársai
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