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Szerkesztői köszöntő
Kedves Olvasóink!

Bár a nyári hónapok pillanatok alatt elillantak, sajnos az
elmúlt időszakban technikai okok miatt nem került sor az
egyesületi újság kiadására. Ezért ezúttal, mintegy „kárpótlás”
gyanánt egy különleges, dupla számmal igyekszünk
kedveskedni Önöknek. A SzemFüles május-augusztusi kiadása
csak nevében számít kétszeresnek, mennyiségében nem
haladja meg az eddig megszokott terjedelmet.
Munkatársaimmal a már jól ismert és megszeretett rovatok
mellett ezúttal igyekeztünk helyet és teret biztosítani a nyári
táborok hangulatát idéző élménybeszámolóknak is: Ennek
jegyében napló-jellegű sorokat olvashatnak Soltész Miklós
„tollából” a szarvaskendi nyári táborról, Péli Adrienn pedig a
Nemzetközi Siketvak Táborban szerzett tapasztalatait osztja
meg Önökkel, a „Saját tollamból” rovat keretein belül.
Az egyesületi hírek között ezúttal helyet kapott a szervezet
tavaszi közgyűléséről készített, rövid beszámoló, valamint
összefoglalót olvashatnak a nagy népszerűségnek örvendő,
klubdélutánokról is. „Mindennapjaink” rovatunkban folytatjuk a
Személyi Segítő és Kísérő Szolgálat kulisszatitkainak
bemutatását, ezúttal Molnárné Katona Eszter segítségével. A
„Jogi percek”-ben ez alkalommal a fogyatékos személyek
tömegközlekedési kedvezményeit vesszük „górcső” alá, dr.
Oszvári Ádám vezetésével. A komoly témák mellett
természetesen
a
SzemFüles
nyári
számából
sem
hiányozhatnak a kikapcsolódást, felhőtlen szórakozást nyújtó
rovatok, úgy, mint: „Kishírek, érdekességek a nagyvilágból” és
„Humor-zsák” Gabó „tolmácsolásában”, valamint a 4. számban
megjelent „Fej-törő” feladványunk megfejtése.
Önöket köszöntő soraim végén kérem, engedjék meg,
hogy ezúttal is tartalmas, hasznos időtöltést kívánjak egyesületi
újságunk olvasásához!
Petner Katalin
Felelős szerkesztő
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Házunk tája – Egyesületi hírek

Rövid összefoglaló a júniusi közgyűlésről
Egyesületünk 2010. évi, tavaszi közgyűlésére június 5-én,
szombaton került sor a Múzeum körút 3. szám alatti SVOE
iroda közösségi helységében.
A közel 20 fős létszámban megjelent tagságot délelőtt 10
órakor Gangl Tamás, az Egyesület elnöke köszöntötte, majd
pár perccel később átadta a szót Kedves Éda ügyvezetőnek,
aki beszámolt a szervezet egyes részlegeinek 2009. évi
szakmai tevékenységéről, valamint ismertette a résztvevőkkel a
2009. évi közhasznúsági jelentést (a 2008., valamint 2009. évi
közhasznúsági jelentés megtekinthető a www.siketvak.hu
weboldalon a „közhasznúsági jelentés” menüpontban). Az
ismertetést követően az elnök elfogadásra terjesztette elő a
2009. évi közhasznúsági jelentést, melyet a közgyűlésen
résztvevő egyesületi tagok egyhangú szavazással támogattak,
elfogadtak.
Következő napirendi pontként a Felügyelő Bizottság
jelentésének előterjesztése, valamint annak megszavazása
került volna „terítékre” Kovács Judit, a Felügyelő Bizottság
elnökének „tolmácsolásában”, de mivel technikai okok miatt ez
a jelentés nem készült el a közgyűlés idejére, ezért annak
ismertetésére csak később, a szervezet honlapján került sor.
A
közgyűlés
negyedik
napirendi
pontjaként
elnöki
előterjesztésre került az egyesületi alapszabály két pontjának
módosítása: Elsőként a telephely módosítás
került
jóváhagyásra: Ennek értelmében a korábbi, Kende utcai
telephelyet felváltja a Múzeum körúti új iroda. Másodsorban az
aláírási jog gyakorlását módosították az egybegyűltek, mely
szerint Gangl Tamás elnök és Királyhidi Dorottya főtitkár mellett
Kedves Éda ügyvezető is aláírási jogkörhöz jutott hivatalos
ügyekben, mely a könnyebb ügyvitel, valamint a
gördülékenyebb ügyintézés előmozdítása érdekében vált
szükségessé. A közgyűlés az alapszabály fent említett két
pontjának módosítását egyhangúlag elfogadta.
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Figyelmes hallgatóság
Ezután került felolvasásra az a beadvány-tervezet, melyet
Lukács Sándorné, Magdi akadálymentesítéssel kapcsolatos
probléma-felvetései alapján dr. Oszvári Ádám fogalmazott meg
hivatalos levél formájában a fővárosi önkormányzat számára:
Mint ismeretes, a 2009. évi, téli közgyűlésen Lukács Sándorné
felvetette a fehér bottal közlekedés során a gyalogátkelőhelyek
közvetlen
közelében
jól
érzékelhető
járdaszegélyek
lekerekítésének,
közútba
történő
„besüllyesztésének”
problematikáját,
ami
bár
mozgássérültek
számára
mindenképpen előnyös, látássérültekre nézve azonban
közlekedésbiztonsági szempontból baleset, - és életveszélyes.
Papakosztandi
Mária
akadálymentesítési-problémaként
említette a látássérültek esetében a liftek kezelhetőségének,
vagy épp kezelhetetlenségének kérdését, melynek során nem
minden esetben tudja megállapítani, hogy a felvonóban épp
melyik emeleti gombot nyomta meg a gombok jelölésének
érzékelhetetlensége miatt. Péli Adrienn a levélhez hozzászólva
felvetette annak kérdését, hogy a siketek közlekedési
nehézségeit is bele lehetne fogalmazni ebbe a beadványba,
ezzel is mintegy hatványozottan felhívni a döntéshozók
figyelmét az akadálymentesítés fontosságára. Adrienn
elsősorban arra szerette volna felhívni a figyelmet, hogy a
balesetek szinte minden esetben megelőzhetőek lennének,
csak egy kis akadálymentesítésbeli odafigyelésre lenne
szükség. Gangl Tamás elnök azt javasolta, hogy az Adrienn
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által megfogalmazott probléma - szirénázó mentőautók
közlekedés közbeni érzékelése, kiszűrése siketek és
nagyothallók számára – egy másik beadvány tárgyát képezze a
közeljövőben. E téma lezárásaképpen az ügyvezető ígéretet
tett arra, hogy a fent említett kérelemmel a SVOE meg fogja
keresni az ügyben érintett, valamennyi társ-szervezetet, közös
„lobbi” tevékenység elindítása érdekében, továbbá arra kérte a
közgyűlés résztvevőit, hogy érdekvédelemmel kapcsolatos
kérdéseikkel, kéréseikkel, panaszaikkal a hétköznapokban is
nyugodtan keressék fel az Egyesület Információs és
Koordinációs Irodájának munkatársait. Az akadálymentesítéssel
kapcsolatos, hivatalos levél aláírására a közgyűlés lezárását
követően nyílt lehetősége a résztvevőknek.
Következő napirendi pontként Gangl Tamás számolt be röviden
az Európai Siketvak Unió május 18-a és 25-e között
Bulgáriában megrendezett vezetőségi üléséről (a plovdivi
tanácskozásról bővebb összefoglalót az Új SzemFüles
következő számában olvashatnak).
A nap hetedik, egyben utolsó napirendi pontja volt a szervezet
új szolgáltatásainak, a foglalkozási rehabilitációnak, valamint a
siketvak gyermekek felkutatási programjának bemutatása két új
kollega „tolmácsolásában”: Elsőként Tóth Gergely, a
foglalkozási rehabilitációért felelős szakember ismertette az
idén januárban útnak indított szolgáltatást: Elmondta, hogy a
foglalkozási rehabilitációban rajta kívül még két másik kollega,
Jordanits Szilvia szociális munkás, valamint Boncz Ádám
pszichológus vesz részt. E szolgáltatás lényege Gergely
megfogalmazásában:
álláskeresésben,
önéletrajz
összeállításban, annak elkészítésében, valamint állás-interjúra
való felkészítésben történő segítségnyújtás egyesületi tagok
számára az egyéni kompetenciák figyelembevételével a nyílt
munkaerőpiacon. A szakember beszélt a már meglévő
munkáltatókkal való folyamatos kapcsolattartás fontosságáról,
valamint kiemelte az esetleges, leendő munkaadók
felkutatásának, befogadó-képessé tételének, tájékoztatásának
lényegességét is. Gergely kitért a 2010 januárjában életbe
lépett, a munkáltatók által fizetendő, közel 1.000.000 forint
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összegű rehabilitációs hozzájárulás témájára is, melynek
kapcsán elmondta, hogy ennek köszönhetően némiképp
megnőtt a kereslet a nyílt munkaerő piacon a megváltozott
munkaképességű munkavállalók iránt, ám ez a növekedés
sajnálatos módon még korántsem éri el a Nyugat-Európában
tapasztalható mértéket. A segítségnyújtás kapcsán szóba
került, hogy a foglalkozási rehabilitáció során nem csupán egy
adott munkahelyen történő elhelyezkedésben, de annak
megtartásában, az utókövetésben is segítik az érintetteket a
szervezet rehabilitációs részlegén dolgozó szakemberek.
A foglalkozási rehabilitáció ismertetése után Henger Krisztina
kapott lehetőséget a siketvak gyermekek felkutatási
programjának ismertetésére: Krisztina 2009 októbere óta a
szervezet munkatársa. Fő feladatként említette a látás és
hallássérült gyermeket nevelő szülőkkel való folyamatos
kapcsolattartást, valamint az e családok számára nyújtandó,
gyógypedagógiai szaktanácsadást, segítségnyújtást. Emellett ő
végzi a siketvak gyermekek felkutatását, illetve fejlesztését is
országszerte. A közeljövőben esedékes feladatok között tett
említést a gyengénlátók iskoláinak felkereséséről, valamint az
ott tanító, gyógypedagógus kollegák felvilágosításáról,
tájékoztatásáról annak érdekében, hogy időben felismerjék a
kettős, látás-hallássérüléssel élő gyermekeket, fiatalokat.
A közgyűlés levezető részeként ez alkalommal is lehetőség
nyílt a résztvevők számára kérdésfelvetésre. Ezzel a
lehetőséggel több érintett is igyekezett élni: Felvetődött például
az a sokakat érintő téma, hogy a siketvakság, mint kettős
sérülés, mikor lesz elismerten önálló fogyatékossági
„kategória”: A kérdésre válaszolva az elnök elmondta, hogy az
erre vonatkozó kérelem már a döntéshozók kezében van, de
jelen pillanatban sajnos nem tudnak tájékoztatást adni arról,
hogy a siketvakság mikor lesz törvényileg is elismert, önálló
fogyatékossági csoport. Kedves Éda erre reagálva elmondta,
hogy a tavaly novemberben elfogadott jelnyelvi törvény
némiképp egyfajta „elégtételt” jelenthet az érintettek számára,
ugyanis Európában egyedülálló módon Magyarország volt az
első, ahol a jelnyelvi törvényen belül a jogalkotók a siketek és
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nagyothallók mellett figyelembe vették a siketvak emberek
akadálymentes információhoz jutásának jogát is.
Ezt követően Szedresi Anna kért szót, aki két témában fordult
az Egyesület vezetőségéhez: Szóba hozta a jelenlegi
informatika oktatás emeltebb szintűvé tételét, ami elmondása
szerint jóval nagyobb elhelyezkedési esélyeket nyújthatna
siketvaksággal érintett munkavállalók számára. E témakörben
példaként említette ECDL tanfolyam esetleges szervezésének
és elindításának lehetőségét. Az ügyvezető a kérésre, kérdésre
reagálva elmondta, hogy amennyiben pályázati forrásból erre
lesz lehetőség, úgy abban az esetben, bár korlátozott
óraszámban, de mindenképpen lehetőséget fognak biztosítani
emeltebb szintű számítástechnikai ismeretek elsajátítására.
Amennyiben azonban a pályázati finanszírozás ezt nem teszi
lehetővé, abban az esetben az ilyen jellegű igényeket minden
érintettnek saját magának kell a későbbiekben megoldania.
Szedresi Annát követően Papakosztandi Mária kapott szót, aki
a pótszabadsággal kapcsolatban osztotta meg kérdéseit a
foglalkozási rehabilitációban dolgozó egyesületi munkatárssal:
Mint elmondta, számára nem egyértelmű a Munka
Törvénykönyvében foglalt szabályozás a pótszabadsággal
kapcsolatban arra vonatkozóan, hogy az csak és kizárólag vak
személyt illet e meg, vagy más látássérüléssel élő is jogosult-e
az évenkénti 5 nap pótszabadságra. Az ügyben kompetens
kollega e témában a későbbiekre ígért választ.
A közgyűlés zárszavaként Gangl Tamás elnök köszönte
meg az egybegyűltek figyelmét és részvételét.

Vendégünk volt a LÁSS
Július 19-én, hétfőn délután számos érdeklődő vett részt
egyesületünk
tagjai
közül
azon
a
kommunikációs
csoportfoglalkozáson,
melynek
keretében
szervezetünk
meghívására látogatást tett irodánkban a Látássérültek
Szabadidős Sportegyesülete, a LÁSS.
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A sportegyesület vezetőségét Gombás Judit elnök képviselte.
Az
érdeklődők
bepillantást
nyerhettek
a
LÁSS
megalakulásának
rövid
történetébe,
az
Egyesület
célkitűzéseibe, tevékenységébe, valamint az általuk szervezett
sportprogramok széles választékába.
A sportegyesületről, annak céljairól, programjairól, a
látássérültek sportolási lehetőségeiről bővebben egy az elnök
asszonnyal készített interjú keretében a SzemFüles következő
számában olvashatnak.

Klubdélutánok az Egyesületben
A nyár folyamán 2 alkalommal került sor egyesületi klubdélután
megrendezésére: A szervezők, Kőszegi Dóra és Molnárné
Katona Eszter először tavasz-búcsúztató hajókirándulásra
invitálta az érdeklődőket, május 20-án, csütörtökön. A
résztvevők és segítők délben találkoztak Budapesten, a Jászai
Mari téren, majd közösen vették célba a Duna parti hajókikötőt,
ahonnan 12 óra 25 perckor, a „Lágymányos” nevet viselő,
menetrendszerinti BKV kishajó fedélzetén indultak útnak
Pünkösdfürdő felé. A nagyjából másfél órás sétahajózás
időtartama alatt a jókedvű beszélgetést az egyik főszervező,
Eszter által készített, íncsiklandóan finom palacsinták tették
igazán kellemessé, felejthetetlenné.

„Hajókázunk”
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A kis csapat 14 óra magasságában, Csillaghegyen intett búcsút
a „Lágymányos”-nak. Ezután rövid séta következett. A
csillaghegyi „túra” fáradalmait egy út menti büfé napernyős
asztalai körül ülve pihenték ki a résztvevők és segítők egyaránt.
Itt aztán „szabad volt a vásár”: mindenki önköltségen
választhatott magának egy kis frissítőt a büfé kínálatából.

„Megpihentünk”
A rövid pihenőt követően, szemerkélő esőben ért véget a
csillaghegyi kirándulás, melynek záró akkordjaként a résztvevők
egy kis kalandot is átélhettek a szentendrei HÉV keresése és
sikeres megtalálása közben. A kiránduló kis csapat 16 óra
magasságában érkezett vissza a Batthyány térre, ahonnan
minden résztvevő segítséget kapott a hazajutáshoz.
A következő egyesületi klubdélután megszervezésére és
kivitelezésére egy rövid, nyári szünetet követően augusztus 04én a SVOE irodájának „konyhává avanzsált” csoportszobájában
került sor. Augusztusban a gyönyörű és érett gyümölcsök
jutottak főszerephez, ugyanis a klubdélután programja
gyümölcssaláta készítése, majd annak elfogyasztása volt: A
szervezők által beszerzett, gondosan válogatott és elő-mosott
gyümölcsök megtisztítása és feldarabolása a bátor,
konyhatündér-résztvevőkre várt. Szorgos kezek pucolták és
kockázták apróra a finomabbnál finomabb banánt, barackot,
szilvát, ananászt, sárgadinnyét és almát.
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Szorgos kezek a „konyhában”
Az összes gyümölcs felaprítása után következhetett a salátakészítés második fázisa, az alapanyagok összedolgozása és
tetszés szerinti ízesítése. Ennek során a résztvevők két
hatalmas tálban összekeverték az apróra vágott gyümölcsöket,
majd mézzel és frissen facsart citrom levével ízesítették a
végeredményt. Az elkészült gyümölcssalátát végül közösen
fogyasztották el a jó hangulatú klubdélután résztvevői.

A havi rendszerességgel megrendezésre kerülő klubdélutánok
szervezői, Kőszegi Dóra és Molnárné Katona Eszter minden
alkalommal más és más érdekes, izgalmas programmal várják
az érdeklődő, egyesületi tagokat a SVOE irodájának
csoportszobájába,
alkalmanként
pedig
kirándulással
egybekötött, külső helyszínekre. A programokra való eljutáshoz
igény esetén természetesen minden alkalommal segítőt
biztosítanak, a délutáni, jó hangulatról pedig a résztvevők és
szervezők közösen gondoskodnak.
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Új munkatárssal bővült a SVOE csapata
Augusztus 1-jén új kollegina csatlakozott az Egyesület Személyi
Segítő és Kísérő Szolgálatához Pápai Emese személyében, aki
a gyermeket váró, Némethné Rikker Veronika munkakörét vette
át a Szolgálatnál. Az alábbiakban új munkatársunk rövid,
bemutatkozó sorait olvashatják:
Pápai Emese vagyok, augusztus 1-je óta dolgozom a
Siketvakok Országos Egyesületénél, mint személyi segítő.
Végzettségemet tekintve szociális asszisztens vagyok,
korábban Csepelen dolgoztam egy Idősek Otthonában. Bár
újoncként még csak ismerkedem a személyi segítés, kísérés
fortélyaival, a számomra teljesen új környezettel, a
munkatársakkal, a siketvak emberekkel, mégis igyekszem
mindent elsajátítani, megtanulni, amit e munkakör betöltése
megkíván. A kliensek kísérése mellett adminisztratív
feladatokban is besegítek.
Kérem, forduljanak hozzám bizalommal az alábbi elérhetőségek
bármelyikén:
E-mail: rauha.7@gmail.com
Telefon: 06-70/930-7547

Összeállította: Szerkesztő
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Mindennapjaink
Bemutatkozik a SVOE Személyi Segítő és Kísérő Szolgálata
II. rész
Folytatjuk Egyesületünk életének mindennapjait bemutató
cikk-sorozatunkat. Az előző számhoz hasonlóan, ezúttal is
a Személyi Segítő és Kísérő Szolgálat hétköznapjaiba
nyerhetnek bepillantást a Kedves Olvasók. Ez alkalommal a
Kísérő Szolgálat másik munkatársával, Molnárné Katona
Eszterrel rögzített beszélgetést követhetik nyomon:
SzemFüles: „Nálad hogyan kezdődött? Mikor, hol hallottál
először az Egyesületről, hogyan lettél munkatársa a Kísérő
Szolgálatnak? Mennyiben tekinted munkának, mennyiben
hivatásnak és mennyiben kihívásnak a személyi segítést,
kísérést?”
Eszter: „2009 októbere óta dolgozom az Egyesület Kísérő
Szolgálatánál, mint személyi segítő. Egy jelenleg gyesen lévő
barátnőm révén kerültem kapcsolatba a szervezettel, aki
akkoriban pszichológusként dolgozott a SVOE-nél. Tőle kaptam
azt az információt, hogy az Egyesület Kísérő Szolgálatához
munkatársat keresnek. Bár kamaszként foglalkoztatott a
fogyatékos emberek világa és volt az életemnek egy szakasza,
amelyben határozottan ebbe az irányba szerettem volna
továbbtanulni, az élet mégis úgy hozta, hogy egészen más
területen folytattam tanulmányaimat. Talán emiatt is érzem úgy,
hogy nem feltétlenül én találtam meg a munkát, hanem sokkal
inkább az talált meg engem. Mivel korábban nem kerültem
kapcsolatba sem sérült emberrel, sem pedig egyetlen
fogyatékosügyi szervezettel, ezért elmondhatom, hogy itt, az
Egyesületben nyílt elsőként lehetőségem arra, hogy ezen a
nem mindennapi területen dolgozhassak, és ez az öröm mellett
egyúttal kihívást is jelentett számomra. A kihívások ellenére
> 12 <
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azonban úgy érzem, hogy sikerült a vártnál talán jóval
hamarabb beilleszkednem. Ez alatt nem csupán a kollektívába
való bekapcsolódást, hanem az érintettekkel történő,
mindennapi interakciót is értem. Nagyon szeretem a munkámat,
mert nap, mint nap közvetlenül magukkal az ügyfelekkel
teremthetek kapcsolatot, velük foglalkozhatok, ezen keresztül
pedig kicsit részesévé válhatok a mindennapjaiknak is. Talán
épp emiatt is élem meg elsősorban hivatásként és csak
másodsorban munkaként a SVOE-nél betöltött, személyi segítői
„szerepemet”.”
SzemFüles:
kísérésre?”

„Hogyan

készülsz

fel

mentálisan

egy-egy

Eszter: „A kezdet kezdetén, amikor az érintettek köréből még
senkit nem ismertem, minden kísérés előtt nagyon izgultam.
Ennek elsősorban az volt az oka, hogy minden egyes ember
esetében más és más a kísérés folyamata, gyakorlata.
Rengeteg múlik például azon, kit, hova kell kísérnem.
Természetesen sok múlik magán az érintetten is, például azon,
hogy a kísérés napján milyen hangulatban van, sok múlik az
éppen aktuális élethelyzetén, illetve azon is, hogy mennyire
kommunikatív. Az idő múlásával azonban kezdtem megismerni
az egyes tagokat, ezzel egyidejűleg pedig elsajátítani nem csak
a kísérés, segítés, hanem a kommunikáció különféle fortélyait
is. Mindez nagymértékben megkönnyítette a mentális
felkészülésemet, a lelki ráhangolódásomat egy-egy kísérési
alkalomra. ”
SzemFüles: „Mennyire nyílnak meg előtted az érintettek egyegy kísérés során?”
Eszter: „Úgy érzem, hatalmas különbség van a még
valamennyit halló, illetve az abszolút nem halló tagok között. A
még hallókkal viszonylag könnyen tudok kapcsolatot teremteni
és
azt
tapasztaltam,
tapasztalom,
hogy
mintegy
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„viszonzásképpen” ők is hamar a bizalmukba fogadnak. Nem
hallók esetében valamivel nehezebb dolgom van, ugyanis a
velük való kommunikációm még a jelnyelv használata ellenére
is jóval korlátozottabb keretek közé szorul. Eleinte adódott egyegy olyan helyzet, amikor nem tudtam pontosan
lekommunikálni egy nem halló ügyfélnek, amit szerettem volna.
Ezekben a helyzetekben éreztem és tapasztaltam meg, hogy
lehetséges a „jeleken túli” kommunikáció két ember között.
Mindez abban az esetben, ha az a két ember kölcsönösen
odafigyel egymásra, mintegy „ráhangolódva” a másikra. Annak
érdekében,
hogy
a
nem
halló
érintettekkel
is
zökkenőmentesebb kapcsolat és kommunikáció kialakítására
legyen lehetőségem, elvégeztem egy alapfokú jelnyelv
tanfolyamot, jelenleg pedig középfokon igyekszem elsajátítani
az egyes kézjeleket, ami nagymértékben hozzásegít a
jelnyelven történő információnyújtás gördülékenységéhez.”
SzemFüles: „Milyen esetleges nehézségeid adódnak azokban a
helyzetekben, amikor egy-egy új ügyféllel találkozol és először
kíséred?”
Eszter: „Mindenekelőtt igyekszem informálódni az új kliensről,
akivel kapcsolatban kísérési feladat előtt állok. Ezeket az
információkat
a
rehabilitációban,
illetve
a
jelnyelvi
tolmácsszolgálatnál
dolgozó
munkatársaktól
szoktam
összegyűjteni. Igyekszem megtudni továbbá, hogy az adott
ügyfél mennyit lát, mennyit hall és ehhez mérten milyen
kommunikációs formát, csatornát lesz érdemes használnom a
klienssel a későbbiek során. A kollegáktól megszerzett
információk
egy-egy
érintett
esetében
elsősorban
közlekedésbiztonsági szempontból fontosak, de emellett
természetesen nem hagyom, nem hagyhatom figyelmen kívül
az emberi tényezőt sem, hiszen ez is elsődleges. Annak
ellenére, hogy alapjában véve picit nehezen teremtek
kapcsolatot más emberekkel, időről időre meglepődöm azon,
hogy egy-egy új kliens felé mennyire könnyen képes vagyok
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megnyílni, és ezzel egyidejűleg mennyire bátran vágok bele
egy-egy kihívásokkal teli, új helyzetbe.”

SzemFüles: „Az általad kísért ügyfelek mennyire mutatkoznak
aktívnak abban, hogy segítsék a munkádat például közlekedés
során, tömegben?”
Eszter: „Ez erősen változó és kliens-függő. Az a tapasztalatom,
hogy sok általam, általunk kísért ügyfélnek eléggé határozott,
mondhatni hosszú ideje megszokott, megrögzött közlekedési
szokásai vannak, amit segítőként egy adott közlekedési
szituációhoz alkalmazkodva bizony néha kénytelenek vagyunk
a saját, valamint az ügyfél testi épségének megóvása,
biztosítása érdekében „felülbírálni”. Tesszük mindezt sokszor
kényszerűségből, szinte a másodperc törtrésze alatt. Ilyen
helyzet adódhat például egy tömegközlekedési eszközre, vagy
tömegközlekedési eszközről történő fel, - illetve leszállás
esetén. Ettől függetlenül, a magam részéről igyekszem a lehető
és megengedhető legtöbb szabad mozgásteret biztosítani
valamennyi kliensnek. Úgy gondolom, hogy közlekedés során
elengedhetetlen és alapvető fontosságú az a bizalom, amit az
ügyfelek részéről kapunk, hiszen egy-egy boltba, vagy bankba
kísérés alkalmával is kerülhetünk nem mindennapi
szituációkba.
Nagyon fontosnak tartom, hogy nem az
ügyfeleknek kellene alkalmazkodnia a látó közlekedőkhöz,
hanem sokkal inkább a látó társadalomnak kellene jóval több
odafigyelést, toleranciát, empátiát tanúsítania az általunk kísért
érintettek iránt. Személyi segítő pályafutásom kezdetén
számomra talán az volt a legmeglepőbb, hogy ügyfeleink szinte
kivétel nélkül nagyon türelmes, nyugodt közlekedők. Talán épp
ez az, amivel aktívan tudják segíteni munkánkat a közlekedés
során.”
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„Lépcsőzünk…”
SzemFüles: „Mekkora az az időintervallum, amelyen belül
biztonsággal meritek vállalni egy ügyfél kísérését? Mennyi az
az idő, amit alkalmanként egy kliensre fordíthattok?”
Eszter: „Mivel Budapesten belül nincsenek nagy távolságok,
ezért közlekedés szempontjából nincs ilyen jellegű úgynevezett
időkorlát. Ezzel szemben azonban gyakran előfordul, hogy
például ügyintézés esetén – például orvosi rendelőben,
kórházban, vagy bankban – több órát is várakozunk, sok
esetben az általunk kísért klienssel együtt. Ezek a várakozással
eltelő, hosszú percek bizonyos helyzetekben jó alkalmat
teremthetnek az egymással való kommunikációra, az esetleges,
várakozásból adódó, feszültebb helyzetek feloldására.”
SzemFüles: „Mi mindenben tudtok segítő kezet nyújtani a
benneteket felkereső ügyfeleknek? Milyen jellegű ügyintézés
kapcsán kérhetnek tőletek segítséget?”
Eszter: „A Kísérő Szolgálat segítséget biztosít általános
ügyintézés helyszínére, például: önkormányzathoz, postára,
bankba, biztosítókhoz, közüzemi szolgáltatókhoz történő
odajutáshoz. Ez esetben azonban csak és kizárólag kísérést
vállalunk.
Szolgáltatásunk
igénybe
vehető
továbbá
bevásárláshoz is, azzal a kitétellel, hogy csomagok, szatyrok
cipelését nem vállaljuk. Segítséget tudunk nyújtani
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foglalkoztatáshoz kapcsolódó ügyek esetén is, például
munkába állás kezdetén segítünk az adott munkahelyre történő
odajutásban. Egészségügyi ellátások intézéséhez is igénybe
vehető a Szolgálat: orvosi vizsgálat, szakvizsgálat, vagy
gyógykezelések alkalmával, napi bejárás esetén. Szívesen
nyújtunk segítséget egyesületi, szabadidős tevékenységekre
történő eljutáshoz, például az Egyesület által szervezett
kulturális eseményekre, klubdélutánokra, kézműves klubra,
kirándulásokra. Államigazgatási eljárások esetén is –
rendőrség, bíróság, közjegyző, gyámügy – csak kísérést
biztosítunk, konkrét ügyintézésben való segítségnyújtást nem.
Egyetlen mondatba összefoglalva: Minden olyan helyszínre
vállalunk személyi kísérést Budapesten és annak 10
kilométeres vonzáskörzetén belül hétköznap 9:00 és 17:00
között, ami megkönnyíti, megkönnyítheti az érintett ügyfelek
életvezetését. Az általunk nyújtott szolgáltatások körének
kibővítése érdekében munkatársaimmal összeállítottunk egy
igényfelmérő kérdőívet, melynek segítségével a közeljövőben
szeretnénk tájékozódni az érintettek újonnan felmerülő
igényeiről annak érdekében, hogy a már meglévő szolgáltatási
palettánkat fejleszthessük, színesíthessük.”
SzemFüles: „Milyen kapcsolatban áll a Kísérő Szolgálat a
SVOE többi részlegével, a Jelnyelvi Tolmácsszolgálattal és a
Rehabilitációs Csoporttal? Mennyire tudtok összedolgozni egyegy kliens ügyében?”
Eszter: „Alapvetően jó kapcsolatban állunk a SVOE többi
részlegével, hiszen az érintett ügyfelek mellett saját, kollegális
érdekünk is, hogy munkaszervezés szempontjából megfelelő
legyen az információáramlás, megkönnyítve ezzel nem csak az
egyes részlegek, de a munkatársak mindennapi feladatát is.
Mind saját, mind pedig kollegáink munkájának megkönnyítése,
gördülékenyebbé tétele érdekében fontos lenne, hogy az
érintettek minden esetben, megfelelő időben, legalább két
nappal, azaz 48 órával az igényelt kísérés előtt jelezzék felénk
ilyen irányú kérésüket, ugyanis megkésett jelzés esetén sajnos
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nem fogunk tudni kísérőt biztosítani. A kísérési igény
személyesen, telefonon, e-mailben vagy levél útján is kérhető,
előre jelezhető.”
SzemFüles: „Adódnak-e kísérés során vidám percek? Esetleg
lenne-e egy olyan rövid kis történeted, amit szívesen
megosztanál az olvasókkal?”
Eszter: „A válaszom mindkét kérdésre: Igen. Elég gyakran
adódnak vidám percek – is – egy-egy kísérés során. Egy
alkalommal, még a SVOE-s pályafutásom megkezdésének
elején történt például, hogy az Egyesület egyik, siketvak tagját
kísértem. Épp egy buszmegállóban álltunk egymásba karolva,
türelmesen vártuk a busz érkezését. Várakozás közben hirtelen
figyelmes lettem egy idősebb hölgyre, aki a megállóban
várakozó utasok között szlalomozva közeledett felénk, maga
után húzva egy gurulós bőröndöt. Pár pillanattal később a hölgy
mellettünk „ütött tábort”. Láttam szegényen, hogy nagyon
aggódik amiatt: hogyan fog az a hatalmas csomag felkerülni a
BKV járatra. A busz megérkezése előtt néhány másodperccel a
hölgy odalépett hozzám és megkérdezte, hogy esetleg a férjem
– aki jelen esetben nem volt más, mint az általam éppen kísért
siketvak tag – fog-e tudni segíteni neki abban, hogy felsegíti őt a
buszra a hatalmas csomaggal együtt. Hirtelen annyira
ledöbbentem, hogy alig jutottam szóhoz. Első „kábulatomból”
magamhoz térve végül illedelmesen felvilágosítottam a hölgyet
arról, hogy egyrészt a szorosan belém karoló úriember nem a
férjem, másrészt pedig sajnos nem fog tudni segíteni bőröndöt
feladni a buszra, merthogy én segítem őt abban, hogy buszra
tudjon szállni. A hölgy először megdöbbent, majd nyugtázta,
hogy valaki mást kell segítségül hívnia a csomaggal való utazás
problematikájának orvoslásához.”
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SzemFüles: „Kik azok, akik segítenek kikapcsolódni, mi az, ami
segít lazítani egy-egy hosszú, fárasztó munkanap után, esetleg
hétvégén?”
Eszter: „A családom: a férjem és a két fiam. Bár közvetlenül
munka után gyakran érzem, hogy nagyon fáradt vagyok, de
mire hazaérek a családomhoz ez az érzés mintha semmivé
válna. Ők segítenek igazán a kikapcsolódásban, tőlük kapom a
legtöbb energiát. Hétvégente gyakran kirándulunk, és ilyenkor
jut időm a család melletti, másik szenvedélyemre, a sütésre és
főzésre is.”
SzemFüles: „Végül, de nem utolsó sorban, egy minden érintett
számára fontos és egyben informatív kérdés: Hogyan lehet
felvenni a kapcsolatot a Kísérő Szolgálattal?”
Eszter: „Felkereshetnek bennünket személyesen az Egyesület
irodájában, munkanapokon 9:00 és 17:00 óra között. Elérhetőek
vagyunk telefonon, a 06-1/361-2007-es budapesti, vagy a 0670/930-7544-es
mobiltelefonszámon.
E-mailben,
a
svoesegito@gmail.com címre is eljuttathatják hozzánk
kíséréssel kapcsolatos igényeiket, kéréseiket az ügyfelek. De
levélben is felkereshetik Szolgálatunkat az alábbi postacímen:
Siketvakok Országos Egyesülete (Személyi Segítő és Kísérő
Szolgálat) 1053 Budapest, Múzeum körút 3. II. emelet.”

Szerkesztő
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Tábori emlékek
Idén immáron nyolcadik alkalommal került sor a Siketvakok
Országos Egyesületének hagyományos, nyári életmód és
kézműves táborának megrendezésére. Az Egyesület tagjai és
munkatársai ezúttal július 5-9-ig tölthettek el egy felejthetetlen,
programokban, élményekben gazdagon bővelkedő 5 napos
pihenést a vas megyei Szarvaskenden.
A pihenni érkező, lelkes csapat festői környezetben, egy lovas
tanyán, lakájos, komfortos 2, 4, valamint 8 ágyas szobákban
kapott lehetőséget a testi-lelki feltöltődésre.
A szarvaskendi Szabó Tanyán töltött pihenésről Soltész Miklós
napló-jellegű, beszámoló írását az alábbiakban olvashatják:
Szarvaskendi élmények
Július 5-től feleségemmel karöltve lehetőségem nyílt 5 napot a
nyugat-dunántúli községben, Szarvaskenden töltenem. A tábor
második napjának estéjén megérkezett a közlekedési karon
végzett és jelenleg tovább tanuló gyermekünk, Tamás is, aki a
tavalyi, közös nyaralással ellentétben idén mindössze egyetlen
nap erejéig tudott velünk tartani.
A Vas megyei helyszín kiválasztását és a programokat,
valamint a programokhoz szükséges feltételek megszervezését,
kialakítását ezúttal is a Siketvakok Országos Egyesületében
álmodták meg és hajtották végre. Most pedig, Kedves Olvasóm
az eddigi száraz hangnemben történő megfogalmazásból
szeretnék családiasabb hangvételre váltani. Ugyanis a
különböző mértékű látás- és halláskárosodással bíró egyesületi
tagokat szívesebbem nevezem családtagoknak, míg az
egyesület belső munkatársait és a külső segítőket pedig fürge,
jó embereknek.
Mielőtt belemerülnék az idei történések leírásába, szeretnék
felidézni néhány mondatot a tavalyi beszámolómból:
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"...a faházunkkal szomszédos épületben lakó Klárával a
megszokottnál hosszasabban beszélgettem. Róla tudni kell,
hogy a szinte legnehezebb helyzetben lévő csudaember, Viktor
nagynénje. Természetesen legtöbbet Viktor és az őt ápoló
édesanyja mindennapi küzdelméről esett szó. Viktor nem lát,
nem hall és tenyérbe írt jelek segítségével kommunikál a
külvilággal. Életét nehezíti, hogy idegrendszeri problémák miatt
komoly küzdelem minden egyes falat emésztőrendszerébe
juttatása. Viktornak percre beosztott programja van a létezésre,
emiatt érthető módon zárkózott és befelé forduló. Édesanyja,
nagynénje és a tündérek természetesen minden erejükkel azon
voltak, hogy ő is jól érezze magát ebben az egy hétben.
Sokunk figyelmének egy szeletkéje mindig Viktoron volt,
megkönnyebbülten felsóhajtottunk ha valami sikerült és
szorongtunk ha nem mentek rendben a dolgok..."
Viktor idén tavasszal elhunyt, már nincs közöttünk, nem
táborozhatott velünk.
Nyugodj békében!
Most pedig következzen az elmúlt napok krónikája:
1. nap: hétfő
A nagyjából 28 tagú család és a 12 fürge családtagból álló
csapat a budapesti Népliget távolsági autóbusz pályaudvarán
találkozott. A társaság 9 óra után néhány perccel indult el. Egy
bérelt busz klimatizált utasterében elhelyezkedve vágtunk neki
annak a több mint négy órás útnak, melynek végállomása a
szarvaskendi, Szabó Tanya volt. Egy út közbeni, 15 perces
pihenő után az M7-es autópályán Zalaegerszeg érintésével
Körmend felé vettük az irányt. Némi GPS segítség
igénybevételét követően negyed kettő magasságában
érkeztünk meg a kissé eldugott cél-állomásra. Leendő
szálláshelyünk parkolójából a csomagokat pár perces
cipekedés után tehettük le, a nekünk kijelölt épületben. Az
egykori istállóból kialakított, tágas szobák, bennük jó minőségű
bútorok, ágyneműk és a zuhanyzótálcás, mosdós, WC-vel is
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felszerelt vizes blokk kellemes feltételeknek bizonyultak az
elkövetkezendő napokra.

Minden komforttal felszerelt szálláshely
A „honfoglalást” követően egy kis ismerkedésre gyűltünk
össze a tanya étkezőül is szolgáló, közös helységében. Az
összejövetelt családunk „lélekmesterei”, Szilvi és Ádám
vezették. A program közel két órát vett igénybe és valamennyi
családtagot aktív bekapcsolódásra ösztönzött.

Kíváncsisággal teli várakozás
A jó hangulatú, ismerkedős délután és egy kis szabad
program után fél 8 magasságában megérkezett az első
vacsora: pizza. Az elpusztított ételről jót vagy semmit... Máig
sem tudom, hogy - az utazás tette vagy a helyi jó levegő - épp
hogy elég volt.
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Az étel sört kívánt. A frissítő nedű „házhozszállítását” fürge
családtagunk, Tamás vállalta, aki autóval elkocsikázott a pár
száz méterre lévő boltba, kielégítve sokunk vásárlással
kapcsolatos kérését, kívánságát. Tamás nem csak a táborlakók
egyéni kívánságait teljesítette, hanem e mellett még 160 liternyi
ásványvizet is a tanyára szállított, ami az elkövetkező napokban
volt hivatott enyhíteni valamennyiünk szomjúságát.
Néhány adat ideiglenes lakhelyünkről, Szarvaskendről:
Vas megyében, a körmendi kistérségben található helység.
2008. évi statisztika szerint lakóinak száma 247 fő, a házak
száma 122 épület. Területe 1034 hektár. A népsűrűsége 24 fő
négyzetkilométerenként.
Közeli
megyei
jogú
város
Szombathely, a térségben található, fontosabb városok:
Csepreg, Sárvár, Körmend, Kőszeg, Celldömölk,
Szentgotthárd, Vasvár, Vép, Bük, Répcelak, Őriszentpéter.
Végül két évszám és a hozzájuk tartózó feljegyzés:
1799 "Szarvaskend. Elegyes falu Vas Vármegye, földes Ura
Zsibrik Uraság, lakosai katolikusok, fekszik Körméndhez 1
mértföldnyire, határja középszerű."
1851 "Szarvaskend, magyar falu, Vas megyében, Körmendhez
délre 1 óra, 172 katholikus, 170 evangélikus, 18 református
lakos, katholikus parochia szentegyházzal. Szőlőhegy, erdő.
Földes ura a Sibrik nemzetség."
Néhány szó a szálláshelyünkül szolgáló Szabó Tanyalovasfarm és Szabadidőközpontról. Megérkezésünkkor a
névadó gazda fogadott bennünket az őt állandóan kísérő,
elmaradhatatlan két puli kutyával. A ménes legalább 50 lóból
áll, de számos póni ló is legelészett viszonylag szabadon, a
villany pásztorokkal őrzött, körbekerített területen.
Tucatnyi kutya heverészett minden felé ügyet sem vetve az
emberekre. Az állomány pontos létszámáról, a tanyán dolgozó
emberek számáról nem sikerült pontos adatokat szereznem.
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2. nap: kedd
Üdülésünk kezdetétől fogva a tábor lakója volt egy igazi
művész lélek és nagyon aranyos lánya, Török Ibolya és
Debreczeni Ági személyében. Ők ketten gondoskodtak a
minden napi kézműves programokról, melynek során a
vállalkozó kedvű amatőrök kipróbálhatták ügyességüket.
Tavaly már próbára tettem magam agyagozásban. Idén a
kíváncsiságomat sokkal inkább a tűzzománc készítése keltette
fel. A délelőtti foglalkozásra látogatva telt ház fogadott. Ági
elém rakott egy dobozt, amelyben különféle formájú
háromszögletű, csillag alakú, oktaéder és más alakzatú
rézlemezek kaptak helyet. Ezek közül kellett választanom.
Kicsi, háromszögletű fémdarabkát vettem a kezembe valamiért
Zeusz istenre gondolva.
Utólag visszagondolva enyhén kiszúrtam magammal, mert ezt
követően egy asztalhoz vezettek, ahol le kellett smirglizni az
oxidált réteget.
Nagy mancsommal leszorítani és dörzsölni egyszerre a pirinyó
tárgyat… Nos, ezzel a feladattal rendesen megküzdöttem.
Ezután jött az alapozó: egy befőttes üvegben lévő folyadékot
kellett rácsepegtetni ecsettel a felületre, majd úgy mozgatni,
hogy egyenletesen terüljön el, befedve az egész felületet.

Alkotás közben
Ezt kemencében kiégették, majd újabb ecset munka
következett. Piros, sárga, zöld, fehér és lila színű festékek közül
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a legutóbbit választottam és finom, óvatos ecsetvonásokkal
felvittem a kiválasztott színt a felületre. Az újabb égetés után
csipesszel, tenyérből gyöngyszemeket ragadtam meg
egyenként. A második gyöngyszem után megkértem Ágit a
forma kialakítására. A végeredményt ebédnél adtuk át
feleségemnek. Eszter csodálkozó felkiáltását követően
természetesen én is honoráltam Áginak két puszival a
segítséget.
Délután a társaság nagyobbik része az előzetes program
szerinti fürdés lehetőségét választotta. Mintegy háromnegyed
órás lovas kocsizással jutottak el a Gersekaráti tóhoz, ahol
lassan mélyülő vízbe ereszkedhettek.

„Indulhatunk!”
A strandon büfé is várta az oda érkező táborlakókat.
A lubickolóknak, visszatérve a táborba, már nem sokat
kellett várniuk az esti étkezésre. Ez idő alatt a szobánkban
többen is meglátogattak bennünket egy kis beszélgetésre és
végül Tamás fiúnk is megérkezett a maga kalandos módján. A
kedd esti vacsora fejenként három darab sörkifliből, némi
kolbászból, szalonnából és teából állt.
A gyomor-kímélő étkezést követően állhatatosan
maceráltam az egyik főszervezőt, Gábort, lovaglás ügyben.
Meglepetésemre az égiek és a lovas tanya tulajdonosai is úgy
akarták, hogy részesülhessünk a nagy kegyben. Kis
családommal elsőnek értünk a Zöld karámhoz. A többiek is 4-5
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percen belül megérkeztek és együtt léptünk be a fedett
lovardába. Közben feltámadt a szél, emiatt a nagy bejárati ajtót
is időnként kivágta a huzat. Elsőként a hölgyeknek kínáltam fel
a lóra szállás lehetőségét, de miután senki sem mozdult, nem
volt elég merész, belevágtam a kalandba: fiammal odaléptünk a
lóhoz és a fiatal lovászlányhoz. Rövidesen kiderült, hogy a
fenékig hajlított lábszárat megragadva kellene nyeregbe emelni
a lovagolni vágyót. Szomorúan közöltem, hogy gyerekkorom
óta nem tudom behajlítani a térdem és térd roppantás veszélye
miatt nem tudom vállalni a továbbiakat. A lovászlánynak
azonban támadt egy ötlete, melynek végeredményeként Tamás
fiam pár pillanattal később az istállóban található emelvényre
vezetett, a lovat pedig az emelvény oldalához állították. Így
aztán, még ha kicsit körülményesen is, de életemben először
lovagolhattam! Megszokva a ló járásának ritmusát, felvéve a
legkényelmesebb, egyenes testtartást még egy kis
beszélgetésre is kedvem támadt a lovászleányzóval.
Megtudtam róla, hogy 19 éves és a neve Kovács Renáta.
Miután megengedte, hogy Reninek szólítsam, megkértem, hogy
a bácsizás helyett inkább a Miklós megszólítást használja.
Renitől megtudtam, hogy a ló neve Babi, 14 éves kanca igazán
sokoldalú képességekkel.

„Nyeregben”
A díjugratás, az oktatás mellett teherhúzásra is alkalmas. A
lovászlány arról is „beszámolt”, hogy „négylábú barátom” orrától
a farkáig fekete, ám családtagjaim szerint sokkal inkább
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sötétbarna színe volt. Lovas-kalandom Babi nyakának
megsimogatásával ért véget. Reninek szép szavakkal
köszöntem meg a rövid élményt. Leszállva a lóról még fiammal
és Gáborral támasztottuk egy ideig a pajta ajtaját a megmegújuló szélrohamokkal szemben: nyitottuk-csuktuk az óriási
zöld ajtót, szabad bejárást biztosítva ezzel a közlekedőknek.
Nos, így esett életem első lovaglása, ami nagy valószínűséggel
egyben az utolsó is volt, mert sem embertől, sem állattól nem
kívánhatok olyan procedúrát, mint aminek révén a ló hátára
ülhettem.
3. nap: szerda
Délelőtt fél 9-kor városnézés és kastélylátogatás ürügyén
buszra szálltunk.
Az úti cél Körmend városa volt.
Körmend Szombathelytől délre, a Rába partján fekszik, a Pinka
torkolatának közelében.
Teljes népessége 2009-es adatok alapján 12 028 fő,
népsűrűsége 234,49 fő négyzetkilométerenként, területe pedig
52,79 négyzetkilométer.
Körmend (németül Kirment, szlovénül Kermendin, vendül
Karmadén)
A város története
Egy 1238. évi oklevél említi legkorábban, Villa Curmend
terra regist, vagyis Körmend falut, mely akkor királyi birtok volt.
Neve a csagataj türk Kärmän - vár, illetve erődített vízi
átkelőhely értelmű szóból eredeztethető.
A tatárjárás után IV. Béla a megfogyatkozott lélekszámú
településnek - melynek akkor már várát (Arx Körmend),
templomát is említették - 1244. október 28-án kibocsátott
oklevélben városi kiváltságokat adományozott, melyet V. István
1270-ben, Károly Róbert pedig 1328-ban megerősített a
vámmentességre, bíróválasztásra, örökösödési jogra vonatkozó
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pontokkal együtt. 1345-ben I. Lajos király megerősítette
polgárai vámmentességét. Tizenkét évvel később egy írásos
forrás "civitasként", azaz királyi városként említette, ekkor már
bírája, esküdt polgárokból álló tanácsa volt. A középkori
városképet mindenekelőtt a területén fekvő egyházi épületek
határozták meg. A Szent Márton-templomot az őslakosok
emelhették, a Szent Erzsébet-templom viszont a hospesek, a
német telepesek városrészén állt. Az Ágoston-rendiek Szűz
Mária-kolostora
évszázadokig
Körmend
meghatározó
építményei közé tartozott.
Körmenden a középkorban plébániai iskola is működött.
A város Zsigmond király uralkodásának idején szűnt meg királyi
birtok lenni.
Ekkor Ellerbach János tulajdona, majd 1412-ben Szécsi Péter
kéri beíratását az oppidiumba, azaz mezővárosba, de 1430-ban
már a Széchényiek tulajdonában van. 1497-ben II. Ulászló az
egész ország területére vámmentességet biztosít az itt élő
kereskedőknek, s ekkor már számottevő, országos vásárokat is
tartanak, ami jelentős kézművesréteg jelenlétét is feltételezi. E
korban a város erődített hellyé, fontos központtá válik. 1514ben a vár és a város Erdődi Bakócz Tamásé.
1548-ban Körmend Tarnóczy András birtokába kerül, de
az Erdődyek 1565-ben visszavásárolják, s az övék is marad jó
ideig. A 16. században Körmend városképe a megváltozott
helyzetet tükrözve alaposan átalakult. A várost palánkkal,
árokkal vették körül.
A település északkeleti sarkán az előző évszázadban az
Ellerbachok vagy a Szécsiek emelte várkastélyt bástyákkal,
fallal és kapuval erősítették meg. A város 1595-ben Kaszaházi
Joó János perszonális tulajdona, akitől az Illésházi perbe
keveredve
II. Rudolf király elkobozza, majd 1604-ben főlovászmesterének,
Batthyány Ferencnek ajándékozta. A vár és a város története
ettől az évtől kezdődően közel 300 évig összefonódik a
Batthyány család történetével. A török veszély fokozódása miatt
Batthyány Ádám Körmendet végvárrá nyilvánította, s lakóinak
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hajdú kiváltságot adott, de egyúttal katonai szolgálatra is
kötelezte őket. Jeles dátum Körmend történetében 1664. július
26-27, a körmendi csata napja. Ahmed Köprülü nagyvezír a
Rába átjáróit el akarta foglalni, hogy hatalmas seregével Bécs
felé nyomulhasson. A védősereg (francia, horvát,
német, osztrák és magyar csapatok) július 26-án ezeket a
pontokat megszállta, és a várból ágyútűz alá vette a jobb parton
táborozó törököket. Másnap az átkelést meghiúsították. A csata
hadászati szempontból nem volt jelentős, de hatása lett a
későbbi, szentgotthárdi ütközet kimenetelére.
Körmend a II. Rákóczi Ferenc vezette szabadságharcból is
kivette a részét. Többször cserélt gazdát az immár palánkjától
megfosztott város, miközben házait és várát is porig felégették.
Az 1716-os év fordulat a település életében. A Batthyányiak
Körmendet a majorátus központjává tették, innen irányították
körmendi, németújvári, kanizsai, dobrai, trautmansdorfi
domíniumaikat. Ekkor kezdődött meg a vár főúri kastélyegyüttessé való bővítése, átalakítása, mely Batthyány Lajos
nevéhez fűződik. A napóleoni háborúk során az átvonuló
seregek Körmendet sem kerülték el, különféle francia ezredek
szállták meg a várost. 1809-ben a Francia Birodalom
legkeletibb pontja Körmend városa volt. 1848-ban különösebb
hadi események nem történnek itt. Mindössze néhány napig
tartózkodott a városban Nugend tábornok 10.000 fős seregével
és 36 ágyújával.
A kiegyezést követően 1871-ben elvesztette eddigi városi
rangját, de megtartotta a térségen belüli vezető szerepét, és
továbbra is a járás közigazgatási központja maradt. Ebben az
időben jelentős kereskedelemmel rendelkező város volt, ipari
fejlődése
azonban
elmaradt.
1872-ben
megnyílt
a
Szombathely-Graz közötti vasútvonal, amely Körmenden
vezetett keresztül, majd 1899-ben Körmend-Németújvár és
1907-ben Körmend-Muraszombat között is megindult a vasúti
forgalom.
Kisebb, mezőgazdasági termékek feldolgozását biztosító
üzemek épültek a városban:
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Gőzfűrész, gőzmalom, ecetgyár, húsfeldolgozó, téglagyár,
gazdasági gépgyár és cementgyár is működött Körmenden. A
város villamosítása 1911-ben indult meg.
Az
I.
világháború
után
Körmend
természetes
vonzáskörzete leszűkült, határmentivé válása a fejlődést
hátráltató tényezővé vált. A két világháború közt a település
fejlődése lelassult. A II. világháborút követően, kezdetben a
nyugati határövezeti elhelyezkedéséből adódóan, ez tovább
folytatódott. A hetvenes évek elejétől - részben az ország
gazdasági fejlődése, részben a nemzetközi feszültség
enyhülése és a turizmus fellendülésének hatására - a település
dinamikus fejlődésnek indult. Az előzőkben jelzett társadalmigazdasági változásokra érzékeny helyi- és megyei vezető
szervek alkotó együttműködésével megindultak Körmend városi
szintre történő fejlesztésének tervezési munkái. A ZALATERV
(Kiss Tamás főmérnök irányításával) megvizsgálta Körmend
kistérségi és települési körülményeit (adottságait, lehetőségeit
és állapotát), majd kidolgozta mind a térség, mind pedig
Körmend fejlesztési és rendezési terveit. Ennek keretében,
1973-ban elkészült a várossá fejlesztés programja és a leendő
városközpont rendezési terve.
1978. december 31-én Körmendet várossá nyilvánították.
A fejlesztési és rendezési tervek fő elképzelései (például a 8-as
számú
út
menti
rekonstrukció,
közlekedési
és
közműfejlesztések, stb.) napjainkra már megvalósultak, mások némi korszerűsítő módosítással - a város további tervszerű
fejlesztését szolgálják.
A Batthyány-Strattmann kastély
1730 és 1745 között Körmenden épült, barokk stílusú kastély,
mely a város központjában található és a Batthyány család
tulajdonát képezte.
A vár rövid története:
Az első kővárat a település északnyugati sarkában
létesítették, de azt a tartományurak elleni hadjáratokban
lerombolták,
maradványait
széthordták.
A
napjainkig
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fennmaradt új erődítményt már a virágzó mezőváros
északkeleti sarkában emeltette
Szécsényi László báró a 15. század közepén. Később az
Ellerbach család szerezte meg az épületet. Utolsó tagjától,
Jánostól, adósságai fejében, hosszas pereskedés után Bakócz
Tamás esztergomi érsek tulajdonába került. Szerencsés módon
megmaradt egy korabeli várlajstrom, amely hű képet mutat a
török hódoltság kora-beli állapotáról. E szerint a mocsaras
vizesárokkal körülvett, négyszögletű vár sarkait egy-egy kerek
torony erődítette meg, bejárati kaputornyát pedig a nyugati
oldalon alakították ki.
1604-ben a Habsburg császár és király kegyelméből a
Batthyány főnemesi család kapta meg. Mivel a hadászati
fontosságú Kanizsa végvárának elfoglalása után katonai
szerepe megnőtt, földesurai igyekeztek hadieszközökkel és
helyőrséggel bőségesen ellátni. Az 1652-es tűzvészben leégett
főúri rezidenciát Batthyány Ádám gróf utasítására, nagyszabású
tervek alapján átépítették, melynek következményeként a
tornyokat megemelve mind a négy oldalon emeletes
lakószárnyakat alakítottak ki. Újabb hadiállapotra 1664-ben
került sor, amikor a török nagyvezér csapatai itt akartak átkelni
a Rába folyón és ezért ágyúkkal lőtték a vár védőit, akik a
francia segélyhadakkal együtt sikeresen verték vissza a heves
támadásokat.
Az 1703-ban kirobbant Rákóczi-szabadságharc idején a
kuruc katonaság felégette a Habsburg-hű Batthyányiak
várkastélyát.
A 18. századi munkálatok ismét megváltoztatták a külső
homlokzatot: a lakószárnyak újabb emeleti résszel bővültek. A
bejárat fölé egy hatalmas, hat oszlopon nyugvó erkélyt
helyeztek az olasz Felice de Allio építész tervei alapján.
A gyönyörűen berendezett Batthyány-várkastélyban 1944ig laktak, termeiben felbecsülhetetlen értékű régiségeket
őriztek,
melyeknek
nagyobb
része
a
tulajdonosok
elmenekülését követő időszakban elkallódott. A 80-as évek
elején, Haraszti Margit restaurálta a díszterem falfestményeit. A
főépületben ma az 1965-ben alapított Rába Helytörténeti
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Gyűjtemény állandó és időszaki kiállításait tekintheti meg a
kíváncsi látogató. A múzeum 2004-ben vette fel Dr. BatthyányStrattmann László nevét.

A körmendi, Dr. Batthyány-Strattmann László Múzeum épülete
A kastélymúzeum parkján átvezető, rövid séta után,
megérkezve az épület aulájába kedves, idegenvezető hölgy
fogadott bennünket. „Úti kalauzunk” az előtérben elhelyezett
makettek bemutatása után hosszú, már-már leküzdhetetlennek
tűnő lépcsősorhoz vezette kis csoportunkat.

Az épület-együttes makettje
A főlépcsőházban a főúri galéria képei kaptak helyet.
Megérkezve az első emeletre egy rövidke sétát követően
beléphettünk az épület jobboldali szárnyába. Itt került
berendezésre a Cipőtörténeti Gyűjtemény, amely a cipész
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mesterséghez
kapcsolódó,
céhtörténeti
remekműveket,
különleges ritkaságokat mutatja be. E gyűjtemény kiemelkedő
darabjai: Erzsébet királyné és Jászai Mari cipői, de egzotikus
lábbelik is fellelhetőek itt, mint például a kínai, nyomorított lábra
való cipők, vagy a gyöngyház berakásos, magastalpú perzsa
papucs.

Valódi különlegesség: Egy pár üvegcsizma
Múltidéző, múzeum-beli barangolásunkat egy kézzelfogható,
tapintható tárlat megtekintésével folytattuk. A kiállítás tapintható
részének keretében lehetőség nyílt kézbe venni különböző
méretű és súlyú ágyúgolyókat, 17. századbeli buzogány pontos
mását, korabeli, rizsporos paróka rekonstrukcióját, különféle
edényeket,
használati
tárgyakat,
valamint
pergamentekercseket.
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Kézbevehető ágyúgolyók a 17. századból

17. századi buzogány tapintható rekonstrukciója

Rizsporos paróka
A tapintható tárlatot magunk mögött hagyva, rövid séta után
megérkeztünk a „Nemzedékek öröksége" címet viselő
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kiállításnak otthont adó szobákhoz. Ez az állandó tárlat mutatja
be Körmend és vidéke természetrajzát, régészeti leleteit,
céhtörténeti értékeit, és a 19-20. század fordulójának polgári
kulturális emlékeit. A gyűjtemény néhány, kiváltképpen érdekes
darabja: a mészáros céh 1726-os évszámú ónkannája, az ácscserepes-kőműves 1826-os céhlevele, kékfestő nyomódúcok,
egy 1888-ban készült, működő toronyóra-szerkezet, valamint
egy 19. századi velocipéd és Molnár Lajos madárgyűjteménye.

1888-ban készült, működő toronyóra-szerkezet

Velocipéd
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A kastély dísztermében kapott helyet a „Batthyányak
Nemzetsége” című, állandó tárlat. Az interaktív elemekkel
gazdagon illusztrált kiállítási egységek között tanulmányozható
a Batthyány család története a 11. századtól egészen
napjainkig, a kiemelkedő személyiségeket pedig öltöztetett
szobruk mellett a hozzájuk köthető tárgyak és dokumentumok
személyesítik meg. A kiállításon olyan, eddig még be nem
mutatott tárgyakról is információkat kaptunk, amelyeket
korábban a Savaria Múzeum Történeti Osztályán őriztek. Ezek
közül a legjelentősebb az a 18. századi fecskefarkú, vörös
selyem lovassági zászló, amelynek egyik oldalán a Magyarok
Nagyasszonya ábrázolás mellett a megyei és a Batthyány
címer is látható, másik oldalán pedig a magyar kiscímer kapott
helyet.

18. századi fecskefarkú, vörös selyem lovassági zászló
A múzeum mellett látogatást tettünk a kastélyhoz tartozó
Batthyány kápolnában is, melynek előterében a kastély
régészeti feltáró kutatási programjának eredményei, valamint az
épületegyüttes hasznosítási tervei kaptak helyet. A kápolna
rendszeresen ad otthont időszaki kiállításoknak. Ottjártunkkor a
fotózás történetét bemutató tárlat volt megtekinthető.
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Batthyány kápolna, oltár
Híres körmendiek a látogatás végére:
Itt született 1956. június 8-án Besenyei Péter műrepülő
világbajnok.
A kastély-együttes egyik épületében rendezte be egykor
kórházát a boldoggá avatott Dr. Batthyány-Strattmann László
herceg, szemorvos, aki tisztelőitől a „Szegények Orvosa”
megtisztelő címet kapta, mivel főúri jövedelmeinek közel
kétharmad részét a szegények ingyenes gyógyítására
fordította.
Mivel a kastély-múzeum megtekintésének végére
kellőképpen megéheztünk, ezért csapatostól célba vettük a
tábori ellátásunkért felelős, ételeinket szállító cég éttermét, ahol
lehetőségünk nyílt egy bőséges ebéd elfogyasztására, udvarias
kiszolgálás mellett. Ebéd után, a város szélén levő Tesco
áruházat némiképp „kifosztva”, busszal indultunk vissza a
Szabó Tanyára.
A délután folyamán nejem lábpihentető olvasásba merült,
én pedig szundikáltam egy kicsit. Vacsora után a játékosabb
kedvű
táborlakókkal
„randevúztam”
némi
szerencse
próbálgatásra a közösségi épület „éttermében”. Táborihagyományainkhoz híven vakos Bingóra gyűltünk össze. Ez a
társasjáték a közismert Luxorhoz hasonló: A résztvevők ezúttal
> 37 <

SzemFüles

5-6. szám, 2010. május-augusztus

2-3 fős csapatonként kaptak egyet-egyet az előre elkészített
szelvényekből, melyen összesen 25 darab szám volt
feltüntetve, síkírásban arab és Braille formában tapintható
változatban.
Egyik legfürgébb családtagunk, Viki kezdte meg a számok
sorsolását, majd minden jelenlévő lehetőséget kapott Vikitől
egy-egy szám kihúzására. A játékosok – amennyiben szerepelt
szelvényűkön a kisorsolt szám – műanyag „sapkával” lefedték a
már kihúzott számokat. Ha egy öt elemből álló sor vagy oszlop
valamennyi tagját már sapka borította és ezt az adott csapat
tagjai elsőként jelezték - akkor a csapat tárgynyereményben
részesült.

Izgalmas pillanatok…
A játék főnyereményét akkor nyerhette el egy csapat, ha a
szelvényükön szereplő, mind a 25 számot kihúzták és együttes
erővel „Bingó!”t kiáltottak.
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Ezen az estén családfőnk, azaz Egyesületünk elnökének
csapata nyerte el a fődíjat, amit egy doboz bonbon formájában
vehetett át Vikitől.

Íme, a győztes csapat
A második helyezettnek kiosztott doboz bonbonnal együtt az
elsőnek járó nyereményből is részesült minden játékos-társ. Az
édesség családias megosztásának élményét Lukács Sándor
pezsgője tette teljessé.
4. nap: csütörtök
Gyermekünk előző napi elutazása és távolléte napi
programunkon is meglátszott: sokat pihentünk és szinte ki sem
mozdultunk feleségemmel a saját kis szobánkból.
Az ebédet követően, a délután folyamán a táborlakók nagy
része – engedve a szép idő „csábításának” – ismét lovaskocsira
szállt, hogy felkeresse a kedden már „jól bevált” fürdőhelyet, a
Gersekaráti tónál kialakított strandot.
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Gersekaráti tó
A tábor területén maradók pedig kézműveskedhettek és egy
rövid idő erejéig ismét nyeregbe pattanhattak, lovagolhattak.

Kész remekművek: Tűzzománc nyakláncok

Bátor lovasok induláshoz készülődnek
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Este mozgalmas programnak néztünk elébe: vacsora,
bingó, tábor-záró szalonnasütés.
A tábortűz mellett néhány hagyma, szalonna esetleges, véletlen
parázsba pottyantása sem akadályozott meg bennünket az
evés-ivásban, ugratásban, csipkelődésben, mesélésben. A jó
hangulatról közösen gondoskodtunk.

Tábortűz
Az éjszakába-nyúló eszem-iszom éjjel 1 óra magasságában ért
véget.
5. nap: péntek
A
délelőtt
csomagolással,
csoportfénykép készítésével telt.

egymás

látogatásával,

„Egyre többen vagyunk!” (A tábor szervezői és résztvevői)
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Először a nehezen mozgó Marika néniért, Török Ibolyáért és
Ági lányáért, valamint a kézműves felszerelésekért érkezett
meg Pestről, autóval Tamás, az Egyesület munkatársa és indult
el velük haza, majd kisvártatva Katona Eszterért is megérkezett
az édesapja.
A déli ebéd után elérkezett a hazautazás pillanata.
Csomagostól buszra szálltunk és Zalaegerszeg vasútállomásra
igyekeztünk.
Vonatunk negyed órás késéssel kezdte meg útját és nagyjából
végig tartotta is ezt a késést. A kalauz menetközben próbálta a
kupékban
szétszórt
csapatrészeket
papírdarabkákkal
megjelölgetni. Egy kis csoport Kelenföldön vált el a csapattól,
míg a többiek a Déliben köszöntek el egymástól a jövő évi
táborig.
Addig is újra egyesületi belső és külső munkatársakká,
egyesületi tagokká váltunk. A családias viszony, emberséges
hangvétel azért remélhetőleg megmarad és egészen a
következő táborig kitart.
Beszámolóm végén szeretném megköszönni Kimlei Gábornak
a tábor és program-szervezéssel járó hatalmas munkát, melyet
Gangl Tamás elnökünk irányításával, valamint, a többi,
egyesületi munkatárs segítségével és közreműködésével
végzett. Valamennyi táborozó nevében külön köszönöm a
tolmácsok, segítők áldozatos, segítőkész munkáját, akik idén is
széppé varázsolták, felejthetetlenné tették számunkra ezt az öt
napos pihenést! A Siketvakok Országos Egyesülete 2010-ben
is kitett magáért!
Soltész Miklós

A tábori élménybeszámoló „zárszavaként” most következzen
néhány rövid „interjú”, amelyeket az ötnapos pihenés utolsó
napján,
csütörtökön
készítettem,
vállalkozó-kedvű
táborlakókkal, akik - egy házaspár kivételével - valamennyien
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első ízben vettek részt az Egyesület által szervezett, közös
kikapcsolódáson.
Elsőként Szakolczi Gabriellával beszélgettem:
SzemFüles: „Ha jól tudom, idén először veszel részt a SVOE
által szervezett táboron. Honnan érkeztél, hogyan szereztél
tudomást erről a pihenési lehetőségről?”
Gabi: „Igen, jól tudod, idén első ízben vagyok a SVOE
táborban. Székesfehérvárról érkeztem, jelenleg az ELTE
elsőéves hallgatója vagyok. A sikeres, tavaszi vizsgaidőszak
okozta fáradalmakat igyekeztem kipihenni az elmúlt 4 napban.
Magáról, a táborról Kimlei Gábortól kaptam értesítést e-mailben
és a tábori meghívó mellé csatolt előzetes program-tervet látva
úgy gondoltam, érdemes lenne eljönni.”
SzemFüles: „Mennyire vagy elégedett a szálláshellyel?”
Gabi: „A magam részéről elégedett vagyok a szállással. Még
mielőtt jelentkeztem volna a táborba, „tanulmányoztam” a
Szabó Tanya honlapját. Bár a valóságban kicsit másként fest,
mint amire a weboldal alapján számítottam, de ettől függetlenül
úgy gondolom, hogy a tanya nagyon szép, pihenéshez,
kikapcsolódáshoz teljesen ideális helyszín. Tetszik, hogy bár
körbekerítve, mégis szabadon tartják, legeltetik a lovakat.”
SzemFüles: „Kivel kerültél egy szobába?”
Gabi: „Szedresi Annával osztozom egy kétágyas szobán. Anna
nagyon jó szobatárs. Sokat beszélgetünk és igyekszünk
segíteni egymásnak. Úgy érzem, jó barátok lettünk.”
SzemFüles: „Hogyan telt az elmúlt 4 nap? Mi mindent csináltál?
Milyen programokon vettél részt?”
Gabi: „Az elmúlt 4 nap szuper jó volt! Nagyon bántam volna, ha
valami miatt nem tudtam volna részt venni a programokon. Ám
erre szerencsére nem került sor. A tábor szervezőinek
jóvoltából sok érdekes és izgalmas program közül lehetett
választani: kézműveskedhettünk, strandolhattunk a Gersekaráti
tónál, ahova lovaskocsival vittek el bennünket, ellátogattunk a
körmendi Batthyány Strattmann László kastély-múzeumba, ahol
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nekem nagyon tetszett, hogy egy tapintható tárlat keretében
gondoltak a múzeumba látogató látássérültekre is. Tegnap
este, vacsora után bingóztunk és egy alkalommal lovaglásra is
lehetőségünk nyílt. Mi ketten, Annával minden programon
igyekeztünk részt venni. Nekem legjobban a kézműveskedés és
a lovaglás tetszett. Itt, a tanyán ültem életemben először
lóháton. Felejthetetlen élmény volt! Ezúton is köszönet a SVOE
munkatársainak a bőséges program-választékért és a kitűnő
szervezésért!”
SzemFüles: „Sikerült e esetleg jobban megismerkedned,
összebarátkoznod valakivel az elmúlt 4 napban?”
Gabi: „Igen, sikerült. Nagyon jókat sétáltam és beszélgettem a
Németh házaspárral, Tamással és feleségével, Edinával és a
Gáspár házaspárral is, Lacival és Angélával.”
SzemFüles: „Tervezed e, hogy jövőre is csatlakozol a
táborozókhoz?”
Gabi: „Igen, jövőre is szeretnék csatlakozni a táborozókhoz,
mert nagyon jó tapasztalatokkal, élményekkel gazdagodtam és
a tábor résztvevői is kedves emberek, akikkel jó egy csapatba
tartozni. A jövő nyárra esedékes, gyakorlati időmet is
megpróbálom majd úgy megoldani, hogy mindenképpen részt
tudjak venni a SVOE táboron.”

Következő „áldozatomra” a tanya étkezőül is szolgáló, közös
helységben „csaptam le”. Nagy Gyula Bödök Ilona, Icus
segítségével, jelekben osztotta meg velem tábori élményeit:
SzemFüles: „Gyula, ha jól tudom, Te vidéki vagy. Honnan
érkeztél és honnan szereztél tudomást erről az ötnapos
pihenési lehetőségről?”
Gyula: „Bükkszékről jöttem és a SVOE Jelnyelvi
Tolmácsszolgálatától, valamint Kimlei Gábortól értesültem a
táborozás lehetőségéről.”
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SzemFüles: „’Hogy tetszik a tábor? Milyennek találod a
szálláshelyet? Milyen programokon vettél részt?”
Gyula: „Nagyon jól érzem magam. A szállás abszolút megfelelő.
Jó együtt lenni ebben a családias hangulatú kisközösségben. A
programok közül nekem leginkább a fürdés és a szerdai
múzeumlátogatás
tetszett,
de
kipróbáltam
magam
kézműveskedésben is és a tegnapi bingó est is príma program
volt.”
SzemFüles:
„Sikerült
e
összebarátkoznod
a
tábor
résztvevőivel? Akad e köztük esetleg olyasvalaki, akivel a
későbbiekben is szeretnél kapcsolatban maradni?”
Gyula: „Igen. Szinte minden siketvak sorstárssal sikerült már
beszélgetnem, ismerkednem, barátkoznom egy kicsit. Nagy
valószínűséggel
lesz
jónéhány
táborlakó,
akivel
a
későbbiekben is igyekszem majd kapcsolatban maradni.”
SzemFüles: „Jövőre is tagja leszel a táborozó csapatnak?”
Gyula: „Reményeim szerint igen. Szívesen jönnék jövőre is a
SVOE táborba.”
Még a délelőtt folyamán sikerült találkoznom és interjú-alanynak
felkérnem Szedresi Annát, aki örömmel vállalta a beszélgetést:
SzemFüles: „Anna, honnan érkeztél?”
Anna: „Tatabányáról jöttem.”
SzemFüles: „Milyennek találod a szálláshelyet? Mennyire
tetszenek, tetszettek a programok?”
Anna: „A szállást abszolút megfelelőnek találom. Szakolczi
Gabival kerültem egy szobába, akivel nagyon jól kijövök. Gabi
sokat segít nekem és emellett rengeteget beszélgetünk szinte
mindenről. A táboron belüli és a tanya területén kívüli
programok egyaránt szuperek voltak. Kedden én is kilátogattam
a csapattal a Gersekaráti tó strandjára, ahova lovaskocsival
vittek el bennünket. Bár a víz kissé hideg volt, én mégis
bemerészkedtem és fürödtem egy kicsit. Időközben
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szemerkélni kezdett az eső, de néhányan még ennek ellenére
is bent maradtunk a tóban. Az egészben talán az volt a
legérdekesebb, hogy bent a vízben kevésbé fáztunk, mint
később, kint a parton. Igaz, hogy kedden is felejthetetlen
élményekkel gazdagodtam, ám nekem, személy szerint mégis
legjobban a másnapi, körmendi múzeum látogatás tetszett. A
múzeum legnagyobb élménye a tapintható tárlat volt
számomra, ahol mindent kézbe vehettem, megfoghattam.
SzemFüles: „Ha jól láttam, a kézműves foglalkozáson kedden
kipróbáltad az agyagozást, ma pedig a nemezelést. Mi mindent
készítettél?”
Anna: „Igen, jól láttad. Valóban kipróbáltam és nagyon tetszett
az agyagozás. Készítettem egy fali képet, ami egy virágot
ábrázol, ma délelőtt pedig megpróbálkoztam a nemezeléssel is,
aminek eredményeként immáron boldog tulajdonosa vagyok
egy saját kezűleg, nemezből készített labdának is, amely
jelenleg épp az ablakpárkányon szárad.”
SzemFüles: „Tervezed e, hogy jövőre is részt veszel a SVOE
táboron?”
Anna: „Igen, mindenképpen! Mind a szervezés, mind pedig a
társaság nagyon jó volt, rengeteg élménnyel gazdagodtam, jól
éreztem magam!”
Egy szusszanásnyi ebédszünet után házaspárokat igyekeztem
diktafonom hangfelvevője elé „csalogatni”. „Szerencsés”
kiválasztottaim a Gáspár, illetve a Németh házaspár lettek.
Elsőként a Gáspár házaspár „képviselőjét”, Angélát
„faggattam”, aki nem csak saját, de férje, László nevében is
megosztotta velem tábori élményeit:
SzemFüles: „Angéla, ti honnan érkeztetek férjeddel erre az öt
napos kikapcsolódásra? Hogyan szereztetek tudomást a
táborról?”
Angéla: „Mi egy Budapest melletti településről, Gyálról
érkeztünk táborozni. Erről a kikapcsolódási lehetőségről nem
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sokkal azután szereztem, szereztünk tudomást, hogy idén
januárban tagja lettem az Egyesületnek. Levélben kaptam
tájékoztatást, egyúttal meghívást a táborra és férjemmel úgy
döntöttünk: Eljövünk és közelebbről is megnézzük milyen egy
SVOE tábor.”
SzemFüles: „Kérlek, mesélj nekem egy kicsit a tábor folyamán
szerzett élményeidről, benyomásaidról, tapasztalataidról!”
Angéla: „Mindenekelőtt nekem nagyon tetszett, tetszik az, hogy
itt lehetőségem nyílt egy kicsit mélyebb betekintést nyerni a
siketek világába. A hétfői nap ismerkedési délutánján például
férjem és én jeltolmács segítségével Takács Aladárral
beszélgettünk. Érdekes volt számunkra, hogy Aladár mennyire
közvetlen és milyen kommunikatív. Igazi élmény volt vele
kommunikálni, megismerni őt.
Kedd délelőtt átadtam magam az alkotásnak: megpróbálkoztam
az agyagozással és nem hagytam ki a tűzzománc készítés
lehetőségét sem, bár ez utóbbi jóval merészebb vállalkozásnak
tűnt a csiszolást igénylő lapocskák, valamint a festék-használat
miatt. Az agyagozás inkább volt nekem való, mint a tűzzománc.
Mivel az agyagot szinte első érintésre megkedveltem, ezért
nem vártam sokáig az alkotással: készítettem egy kis tálkát, a
nővéremnek pedig egy csészét. Az agyagozás mellett a
nemezelés is sikerélményt jelentett, ugyanis – bár hosszú és
fáradtságos munkával, de – készítettem egy övet a
köntösömhöz. A Gersekaráti tóhoz, illetve a Körmendre
szervezett múzeum-látogatáson sem vettünk részt, mivel
férjemmel már jártunk a körmendi kastélyban és láttuk mind az
állandó, mind pedig a tapintható tárlatot. Úgy gondolom, nem
tettük rosszul, hogy amíg a tábor többi résztvevője kirándult, mi
itt maradtunk a tanyán. Férjemmel és a szintén kézművesprogramot választó Lukács Magdival, valamint a Németh
házaspárral nagyon jól éreztük magunkat: kézműveskedtünk,
pihentünk és csörgőlabdáztunk is egy kicsit. Nagyon tetszik,
hogy a tábor ideje alatt folyamatosan vannak programok. Török
Ibolya és lánya, Ági folyamatosan lehetőséget kínálnak az
alkotásra és türelmes odafigyeléssel segítenek bennünket,
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amikor szükség van rá. Nem szabad megfeledkeznem a tegnap
esti, fantasztikus hangulatú Bingó-partyról sem, ahol Asztalos
Ágival alkottunk egy csapatot. Ági egész játék során sokat
segített és mindig csak akkor és abban, amikor és amiben
kellett. Ez külön örömet jelentett számomra. Bingózás után
Kőszegi Dórával beszélgettünk és ő mesélte, hogy a tábort
évről évre más és más helyszínre szervezik, ami szerintem
nagyon jó ötlet és nem csak azért, mert így lehetőség nyílik
arra, hogy kis hazánk szebbnél szebb tájait megismerhessük,
felfedezhessük, hanem ez azért is fontos, egyszersmind
nagyszerű dolog, mert így bennünket, siketvak embereket is
egyre több helyen megismernek, el, – és befogadnak. Itt van
mindjárt példának okáért Fecó, az egyik tanyán dolgozó
lovászfiú, aki nagy türelemmel, odafigyeléssel mesélt és
vezetett körbe bennünket a majorság egyes részein és mutatott
meg néhány lovat. Egyetlen mondatban összefoglalva: A tábor
hatalmas élmény számunkra!”
SzemFüles: „Találkoztatok e esetleg régi ismerősökkel és a már
meglévő ismeretségek mellett kötöttetek e újakat?”
Angéla: „A válasz mindkettőre igen. Régi, kedves ismerősként
üdvözöltük a Németh és Lukács házaspárt, új ismeretségem
pedig elsősorban Szedresi Anna lett, akiről korábban már sokat
hallottam, mégis csak most adódott lehetőségem arra, hogy
személyesen is megismerjem, beszélgessek vele.”
SzemFüles: „Tervezitek e, hogy jövőre is tábor-lakók lesztek?”
Angéla: „Természetesen! Szeretnénk rendszeres táborlátogatók lenni minden évben, mert nagyon szeretünk utazni és
a társaság is igazán kivételes!”
A lelkes táborozók közül végül, de nem utolsó sorban a Németh
házaspárt, Tamást és Edinát vettem „kezelésbe”. Először a
házaspár férfi tagjával, Tamással beszélgettem:
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SzemFüles: „Hányadik alkalommal vesztek részt a SVOE
táboron?”
Tamás: „Idén immáron második alkalommal táborozunk az
Egyesülettel.”
SzemFüles: „Csak összehasonlításképpen: Milyen volt a tavalyi
és ’hogy tetszik az idei pihenési lehetőség?”
Tamás: „Helyszín szempontjából nekem, személy szerint a
tavalyi, szarvasi tábor jobban tetszett. Talán amiatt, hogy
könnyebben megközelíthetőek voltak az egyes szobák. Itt, a
tanyán néha kicsit elveszettnek érzem magam. A tavalyi,
szarvasi szálláshelyünk nekem valahogy otthonosabbnak tűnt.
Szokatlan, hogy bár egy helyen belül vagyunk, mégis nagyon
szétszórtak bennünket. A szálláshelyet illetően kicsit
csalódottak vagyunk, mert a honlapon olvasottak alapján
egészen másra, kicsit többre számítottunk.
Ami azonban változatlan: Nagyon örülünk az ismerősöknek,
azoknak a tagtársaknak, akikkel régen, esetenként tavaly nyár
óta nem találkoztunk. És természetesen az „újoncoknak” is,
akik idén először táboroznak a csapattal.”
SzemFüles: „Milyen programokon vettél részt idén, esetleg volt
e olyan köztük, amit már tavaly is kipróbáltál?”
Tamás: „A kézművességgel már tavaly is próbálkoztam, akkor
több, mint tízféle agyagtárgyat készítettem, ezért idén inkább a
tűzzománcozás és a nemezelés került előtérbe, ezeket is
szerettem volna kipróbálni. Bár a tűzzománc készítés nem
igazán vakos „elfoglaltság”, segítséggel mégis bátorkodtam
belevágni és végül megleptem Edinát egy emlék-kulcstartóval.
Magamnak pedig készítettem egy nemez labdát. Jó volt együtt
lenni, együtt dolgozni a többi táborozóval, megismerni az új
résztvevőket, beszélgetni, együtt nevetni velük kézműveskedés
közben.
Jó kezdeményezésnek és ötletnek tartottam a hétfő délutáni,
csoportos ismerkedést, amit Szilvi és Ádám prezentáltak. A
bemutatkozó „kör” mindenképp fontos volt, ahhoz, hogy
legalább névről be tudjuk azonosítani egymást a későbbiekben,
ezzel szemben azonban kicsit nehezen megvalósítható
> 49 <

SzemFüles

5-6. szám, 2010. május-augusztus

„feladatnak” találtam a párokba-való rendeződéssel kapcsolatos
kérést, amit - némi zűrzavart követően - végül mégiscsak
sikerült megoldanunk.
Bár kedden mi is „beneveztünk” a lovaskocsis tó-látogatásra, a
strand és annak környéke nem igazán nyerte el a tetszésünket.
Este – több táborozóhoz hasonlóan – én is megpróbálkoztam a
lovaglással, ami tetszeni ugyan tetszett, de ezt az egyszeri
próbálkozást
bőségesen
elegendőnek
találtam
az
elkövetkezendő évekre is.
A tegnapi Bingó este szintén egy volt azon programok sorában,
amelyek már tavaly is nagyon tetszettek. Nem volt ez másként
idén sem. Bár a tavalyi játékot egy alkalommal megnyertük, ezt
a bravúrt idén nem sikerült megismételnünk, ugyanis tegnap a
harmadik, bronzérmes helyet szereztük meg.
Tavaly is azt tapasztaltam, amit idén: nagyjából a nyaralás
közepe-táján kezdtem jól érezni magam és amikor még
szívesen maradtam volna, akkor kellett hazaindulni… Nincs ez
másként idén sem…”
SzemFüles: „Folytatódik e a hagyomány jövő nyáron? Jöttök e
táborozni az Egyesülettel?”
Tamás: „Jövőre is terveznénk az egyesületi táborozást,
reméljük lesz rá lehetőségünk.”
Néhány perccel később Tamás átadta helyét feleségének,
Edinának, akit mindössze két rövid kérdés erejéig tartottam fel:
SzemFüles: „Mivel Tamáshoz hasonlóan az idei tábor Neked is
immáron a második alkalom a sorstársakkal való közös
pihenésre, ezért most Téged is arra kérnélek: Mesélj egy kicsit
az idei tapasztalataidról! ’Hogy érzed magad itt, a szarvaskendi
Szabó Tanyán, mennyire vagy elégedett az idei szállással,
program-kínálattal?”
Edina: „Nekem mind a tavalyi, mind pedig az idei tábor nagyon
tetszett, tetszik. Itt, Szarvaskenden két olyan programlehetőség
is volt, ami különösen vonzott már a kezdet kezdetén: Egyik a
lovaglás, másik pedig a tűzzománc-készítés. Egészen
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mostanáig egyiket sem adódott lehetőségem kipróbálni. A kedd
esti lovaglás hatalmas élmény volt: A Liza nevű ló hátán igazán
nyeregben éreztem magam, ugyanis nagyon türelmes pacinak
bizonyult.
A lovaglás mellett nagy örömmel vetettem bele magam a
tűzzománc-készítés rejtelmeibe is. Mivel kedden, a kézműves
foglalkozások első napján szinte minden tábor-résztvevő
„megrohamozta” a foglalkozások vezetőit, Ibolyát és Ágit, ezért
én úgy döntöttem: inkább majd szerdán, a körmendi múzeumlátogatás időtartama alatt fogom próbára tenni a
kézügyességemet. Így is lett: amíg a többi csapattag
Körmenden kirándult, néhányan itt maradtunk a tanyán és
kézműveskedtünk. Bár a tavalyi táborhoz hasonlóan idén is
szerettem volna agyagozni, de ez alkalommal nem adódott rá
igazán időm, mivel nagyon lefoglalt a tűzzománcozás. Ennek az
új „szenvedélynek” több medál formájában meg is lett az
eredménye.
Nagyon tetszett és abszolút jó ötletnek tartottam az Ádámékféle, hétfői ismerkedési délutánt, amelyen Szakolczi Gabival
igyekeztem közelebbről megismerkedni. A későbbiekben aztán
nem csak vele, de a tábor többi, új résztvevőjével is igyekeztem
szóba, beszélgetésbe elegyedni. Gabival és Annával
beszélgettem talán a legtöbbet és némi tapasztalat-cserére is
sor került köztünk különféle segédeszközök ügyében. Úgy
gondolom, a tavalyi és az idei tábort a klasszikus értelemben,
igazán összehasonlítani nem lehet, mert két különböző
helyszínen kerültek megszervezésre, más-más programkínálattal.”
SzemFüles: „Jövőre is tábor-lakók lesztek?”
Edina: „Szerintem mindenképpen! Én nagyon szeretnék jönni
jövőre is és már most kíváncsi vagyok arra, hogy 2011-ben hol
fogunk pihenni!”
Miután a tábor néhány vállalkozó-kedvű résztvevőjével
elkészítettem a fenti „interjúkat”, még valaki várt rám: Ő pedig
nem volt más, mint a tábor főszervezője, Kimlei Gábor. Gábort
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igyekeztem a lehető legrövidebb ideig feltartani kérdéseimmel,
amelyekre ő, szervezőhöz méltóan, nyugodtan, türelmesen
válaszolt:
SzemFüles: „Hányadik alkalommal veszel részt szervezőként a
SVOE táboron?”
Gábor: „Szervezőként és egyben egyesületi munkatársként
idén immáron harmadik alkalommal veszek részt a táboron.
Korábban kizárólag érintettként voltam részese a SVOE által
szervezett, több napos pihenéseknek.”
SzemFüles: „Hogyan esett az idei helyszínválasztás épp
Szarvaskendre?”
Gábor: „Mivel a tábor minden évben más-más helyszínen kerül
megrendezésre, ezzel is adózva egy kicsit a változatosságnak
és tavaly az Alföldön, egészen pontosan Szarvason jártunk,
ezért is esett az idei helyszín-választásunk az ország épp
ellenkező szegletére, az Őrségre. Magát, a táborozás
helyszínéül szolgáló Szabó Tanyát Egyesületünk elnöke, Gangl
Tamás választotta ki, majd ezt követően, nem sokkal később,
2009 októberében Szili Tamás kollegánk segítségével és
közreműködésével személyesen is felkerestük a Tanyát és
„terep-szemlét” tartottunk. A helyszín első látásra megtetszett,
csak épp a programok megszervezésének előre nem látható
nehézségeivel nem számoltunk. Ezalatt azt értem, hogy sajnos
úgy tapasztalom, ritkán van összhang a Tanya munkatársaival
szembeni kéréseink, esetleges igényeink és azok teljesítése,
teljesülése között. Gondolok ez esetben például a lovaglásra,
vagy épp a Gersekaráti-tóhoz lovaskocsin történő kijutásra és
még sorolhatnám.”
SzemFüles: „Volt e esetleg valamiféle előzetes koncepció,
elképzelés,
elvárás,
aminek
alapján
kollegáiddal
összeállítottátok a program-kínálatot?”
Gábor: „A programok összeállítása során évről évre arra
törekszünk kollegáimmal, hogy a velünk kikapcsolódni, közösen
pihenni vágyó tagjaink mindegyike megtalálja a tábor
időtartama alatt a neki leginkább megfelelő, leginkább tetsző
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programot. Ezért szervezünk minden évben tábori-programként
kézműves
foglalkozásokat,
biztosítunk
lehetőséget
városnézésre, kulturálódásra és nyár lévén természetesen
strandolásra,
fürdőzésre.
Az
idei
program-kínálatban
újdonságként szerepelt a lovaglási lehetőség, amit, bár nagyon
szerettünk volna a tábor egész időtartama alatt, korlátlanul
biztosítani a résztvevőknek, rajtunk kívülálló okok miatt
azonban ez a program sajnos csak egy nagyon rövid időre
valósulhatott meg.”
SzemFüles: „Milyen esetleges nehézségeid, problémáid
adódtak az idei tábor szervezése során?”
Gábor: „A 2007-es, valamint a tavalyi tábor-szervezéséhez
hasonlóan sajnos az ideivel kapcsolatban is azt kell
mondanom, hogy a szarvaskendi pihenés megszervezése is
nehézségekbe ütközött itt-ott. Adódtak jelentkezési határidőn
túli részvételi szándék jelzések, megkésett részvételi-díj
befizetések és utolsó előtti pillanatban történt táborozási
szándéktól való elállások is. Ezeket minden évben igyekszünk
kiküszöbölni világos és egyértelmű jelentkezési,- valamint
befizetési határidők kikötésével. Egy-két kirívó esettől eltekintve
azonban úgy érzem elmondhatom, hogy a táborozni vágyók
határidő-figyelembevételével kapcsolatban komoly, erőteljes
javulást figyeltem meg az előző évek tapasztalatihoz képest az
idei szervezés során.”
SzemFüles: „Mennyire volt könnyű, vagy épp nehéz dolgod a
körmendi Batthyány-Strattmann László kastélymúzeumlátogatás megszervezésekor? Mennyire voltak készségesek,
segítőkészek a múzeum munkatársai, amikor megtudták, hogy
egy különleges csoport tenne látogatást a múzeumban?”
Gábor: „A múzeum-látogatás megszervezése során adódott
talán a legkevesebb szervezésbeli nehézségem. Mindössze a
körmendi kirándulás napjának pontos kiválasztása okozott némi
fejtörést. Végül a szerdai napot találtam a legmegfelelőbbnek
múzeum-látogatásra a tábor öt napja közül. Az intézmény
munkatársai nagyon készségesek, segítőkészek voltak, mind a
telefonos időpont-egyeztetés, mind pedig a csoportra szabott
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tárlatvezetés során. A múzeum állandó, tapintható kiállítása
pedig – úgy tapasztaltam – minden táborozónk számára
hatalmas élményt jelentett.”
SzemFüles: „Mennyivel többen táboroznak veletek idén, mint
tavaly? Te, mint egyesületi munkatárs és egyben szervező
hogyan éled meg a táborozók évről évre növekvő létszámát?”
Gábor: „Tavaly, a szarvasi táborban összesen 26-an voltunk,
szervezők, segítők és résztvevők. Ez a szám idén elérte a 40
főt, emiatt úgy érzem, büszkén mondhatom, hogy az Egyesület
által szervezett nyári tábor évről évre egyre népszerűbb a
tagjaink körében és remélem, ez a létszám-növelő tendencia az
elkövetkezendő években is megmarad.”
SzemFüles: „Mikor, milyen formában kezdtetek hírt adni az idei
táborról? A tagok honnan, hogyan értesülhettek erről az öt
napos kikapcsolódási lehetőségről?”
Gábor: „Az előző évekhez hasonlóan az idei tábort is már
koratavasszal elkezdtük meghirdetni annak érdekében, hogy az
érdeklődő tagoknak minél előbb lehetősége legyen a
jelentkezésre. Az e-mailben történő, elektronikus tájékoztatás
mellett telefonon, postai úton, az egyesületi újságon keresztül
és természetesen személyes formában is igyekeztünk
kollegáimmal bővebb felvilágosítást, tájékoztatást nyújtani az
érdeklődőknek.”
SzemFüles: „Sok új arccal, ha úgy tetszik első táborozóval
találkoztam az elmúlt 4 napban. Elképzelhetőnek tartod, hogy
jövőre még az ideinél is többen fognak érdeklődni a SVOE
tábor iránt?”
Gábor: „Igen, abszolút elképzelhetőnek tartom és egyúttal azt is
valószínűsítem, hogy jövőre ismét legalább annyian leszünk,
mint idén. Örvendetes tény, hogy a kollegáim által végzett,
országos
felkutatási
programnak
köszönhetően
az
Egyesületben taggá váló érintettek közül is egyre több a bátor
jelentkező.”
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SzemFüles: „Búcsú-kérdésem: Vállalni fogod e jövőre is a tábor
szervezést? Vannak e esetleg már most előzetes tervek a jövő
évi táborra vonatkozóan?”
Gábor: „Igen, természetesen vállalom és egyúttal azt is nagyon
remélem, hogy sokkal jobban fog sikerülni, mint az idei
szervezés. A 2011-es nyári tábor helyszínét illetően ugyan még
nem született döntés, de az biztos, hogy jövőre a fővároshoz
közeli pihenésre alkalmas táborhelyet szeretnénk keresni és
találni.”

Az idei, 2010-es, szarvaskendi nyári táborról készített,
meglehetősen hosszúra nyúlt élménybeszámoló végén kérem
engedjék meg a Kedves Olvasók, hogy én is jó szívvel
mindenkit arra bíztassak: akik eddig még nem tették, jövőre
nyugodtan merjenek csatlakozni a SVOE-val táborozók egyre
népesebb csapatához, mert e néhány napos, közös pihenés
alkalmával nem csupán az érdekes programok nyújtotta
felejthetetlen élményekkel, de a valódi, szó szerinti értelemben
vett emberség, emberiesség megtapasztalásával is gazdagodni
fognak.

Szerkesztő
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Saját tollamból
Tübingenben jártam
Élménybeszámoló az augusztus 2-8-ig a németországi
Tübingen városában megrendezésre került Nemzetközi
Siketvak Táborról, Péli Adrienn tollából:
A magyar és osztrák kánikulából hirtelen a kicsit hűvös, ám
mégis kellemes német nyárba „csöppentünk”, amikor augusztus
2-án, hétfőn este megérkeztünk Tübingen óvárosába. A hosszú
és kimerítő utazás után a rózsaszín virágos ablakokkal díszített
hotelben barátságos szobák és finom hideg szendvicsek vártak
ránk.

Szálláshelyünk Tübingenben: a Hotel Hospiz
Kedd reggel örömmel üdvözöltük rég látott, külföldi
sorstársainkat. A rendezvény résztvevőinek nemzetközi
csapata jónéhány új „taggal” is bővült. Egy gyors bemutatkozást
követően közösen sétáltunk a belváros macskakővel borított
utcáin. Látogatást tettünk egy 1420-ban épült templomban.
Hatalmas szobrok, és fejfaszobrokkal díszített, a régmúltat
idéző padsorok között sétáltunk. Az egyik szobor Mózest
ábrázolta, szarvval a fején, amelyről megtudtuk: az erőt
jelképezi. Templomlátogatás után, a szép óvárosban sétálva
különleges, régies épületek mellett haladtunk el. Egy a
gazdagság- és a szegénység ellentétét jelképező szobor-pár
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közé állva fényképezkedtünk. Az étkezések helyszínéül
szolgáló klub épületéig jó 20 percet gyalogoltunk. Utunk minden
alkalommal egy gyönyörű erdőn vezetett keresztül, ahol
egymás mellett büszkén magasodó, „égig érő” fák sorakoztak a
Neckar folyó partján. A klubi ebéd után busszal utaztunk Ulmba, ahol a világ legmagasabb templomtornyának látványa, a
maga 161,53 méteres magasságával valamennyiünket
ámulatba ejtett, lenyűgözött.

A világ legmagasabb templomtornya Ulm-ban
A templom közelében eltölthettünk némi szabadidőt, melynek
során kapkodva siettünk oda, ahová akartunk. Ekkor veszítettük
szem elől szegény Marikát, ezért néhányan otthagytuk a
csapatot és Marika keresésére indultunk. Amíg mi Marika után
„kutattunk”, a csoport többi tagja bement a közeli múzeumba.
15 perc elteltével Andris mobiltelefonjának segítségével Marika
megkerült, nem messze a templomtól. Örömünkben mind a 6an bementünk a templomba, hogy megköszönjük Marika
előkerülését a Jó Istennek. A templom belső tere hatalmas és
csodálatosak voltak a régi, hosszúkás, mozaikokkal díszített,
festett ablakok. Mivel óriási csábítást jelentett számunkra a
világ legmagasabb templomtornya, ezért fölmerészkedtünk a
161 méteres magasságba. Marikával sikeresen magunk mögött
hagytunk 768 lépcsőfokot. A toronyból szinte az egész várost
be lehetett látni. A házak, épületek gombostűfejnyi nagyságúra
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zsugorodtak. Marikához hasonlóan Mózes is megküzdött a
rengeteg lépcsővel és feljutott a toronyba. A csoport többi tagja
már az 1., vagy a 2. szinten feladta a lépcsők elleni küzdelmet,
és inkább visszafordult, lement pihenni. Mire leérkeztünk, kicsit
remegett a lábam a hosszú lépcsőzéstől, Marikának viszont egy
pillanatig sem remegett a lába. Ez is csak azt bizonyítja:
erősebb nálam. Este, vacsora után páran ott maradtunk a
tübingeni klubban, és külföldi sorstársakkal csevegtünk.
Szerdán a Neckar folyón "hajókáztunk" 3 gondolával, 3
mosolygós gondolás társaságában. 1 gondolára 20-an fértünk
fel. Minden gondolás szépen-lassan evezett. Olyan érzésem
volt, mintha a romantikus Velencében jártam volna.

Gondolák a Neckar folyón
A vadkacsáknak minden bizonnyal jó barátja lehet a gondolás,
mert úton a part felé egy bájos kis kacsa helyet foglalt „vízi
taxink” vezetőjének evezőrúdján. Egy kiadós ebéd után
Marikával és egy külföldi sorstársakból álló csoporttal túrázni
indultunk a bebenhauseni Kastélyhoz. Utunk a Goldersbach
völgyön keresztül, nagyjából 8 kilométer hosszan vezetett. A
kellemesen hűvös, szép erdőn át vezető gyalogtúránk során
tüdőnk megtelt az erdő friss illatának levegőjével. Láttunk
furcsa, feltűnő narancs színű meztelen csigát, végül pedig
megérkeztünk a Kastélyhoz. Marikával és belga sorstársainkkal
közösen úgy döntöttünk: nem megyünk be megnézni a kastélymúzeumot. Inkább kint maradtunk az épület előterében, a
pénztárnál. Pihentünk és beszélgettünk. Ekkor történt, hogy
Marika váratlanul megsimogatott valamit, ami a vármúzeum
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pénztárától nem messze állt és első látásra szobornak tűnt.
Néhány pillanattal később kiderült, hogy Marika egy élő hölgy
haját vette „kezelésbe”, amin nem csak ő, de a hölgy is
kellőképpen meglepődött.
A keddihez hasonlóan, szerda este is ott maradtunk egy kicsit
vacsora után a klubban, hogy külföldi sorstársainkkal közösen
múlassuk az időt, élményeket, tapasztalatokat osszunk meg
egymással.
Csütörtökön esős reggel köszöntött ránk. Mivel előző éjjel
keveset aludtam, nehezen ébredtem fel a kevés alvás miatt.
Kapkodva reggeliztem, mert időben el kellett készülnöm ahhoz,
hogy a többiekkel együtt elérhessem a Bad Dürrheim-be induló
buszt. Napunk első programjaként a „Narrenschopf“
Jelmezmúzeum megtekintése várt ránk, ahol tapintani lehetett
sokféle jelmezes alakot, amelyek napjainktól egészen a 18.
századig visszamenőleg mutattak be különféle „népviseleteket”.
Mi, magyarok, főleg a huszár egyenruhába öltöztetett bábu
mellett
fényképezkedtünk.
Andris
segítségével
kicsit
megvicceltem Marikát: Arra kértem, jöjjön velem, mert
szeretnék mutatni neki egy érdekes „szobrot”. Kézenfogtam,
majd elvezettem az érdekesnek mondott szoborhoz. Kezét a
szobor hátára tettem, Marika tapintotta és a „szobor” hirtelen
megmozdult. Mintha feltámadt volna. Szegény Marika persze
megijedt. Az "élő" szobor Andris volt. Marikával végül jót
nevettünk a turpisságon. Gábor és Tamás a csörgő golyókkal
lejtett táncot élvezték leginkább. Boszorkány maszkot is
felpróbálhattunk és persze csinosan csúnyák voltunk.
Múzeumlátogatás után átsétáltunk a Kurhausba, ahol fűszeres
ebéd várt ránk. Ebéd után Gutachba utaztunk, megnézni a
Fekete-erdei skanzen múzeumot, Vogtsbauernhöfe-t. A
skanzen területén esernyővel a kezünkben, vagy épp
esőkabátban sétáltunk.
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Gutach, Vogtsbauernhöfe a Fekete-erdei skanzen
Az épületekben sok érdekes tárgyat is szemügyre vehettünk:
akadt köztük tévé a 60-as, 70-es évekből, kevés villájú gereblye
a 30-as évekből. Tomi és Marika visszarepültek az időben és
beültek egy régi iskolapadba egy kis nosztalgiázásra. Nagyon
tetszett nekik a diák „szerep”: élvezték, hogy újra „játszhatnak”.
Igazán aranyos „gyerekek” voltak. A skanzenek még esőben is
szép látványt nyújtottak. Az épületek mögött magasodó szép
zöld hegyek és a kis felhővel tarkított égbolt festőivé varázsolta
a tájat. Tomiékkal teheneket és füvet legelésző kecskéket is
láttunk. Sétámat az esőben egyedül folytatva „találkoztam”
esővízben „fürdőző” vadlibákkal, kakassal, amint épp az eső
elől „menekül”, valamint korláton ázó verebeket is felfedeztem a
népes állatsereg tagjai között. Este ismét a klubban
tartózkodtunk.
Pénteken siketvak segédeszköz bemutatóra mentünk, amely a
Hotel közelében került megrendezésre. Mónikával és Mózessel
érdekes eszközöket próbálhattunk ki: például különleges
nagyítóval olvashattunk újságot.
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Mózes gyakorolt nagyítóval olvasni, gépelni a számítógép előtt.
A bemutatóra délután is visszamentünk. A délutáni indulás előtt
Eszter arra kért bennünket: kísérjük el finn sorstársainkat a
segédeszköz-bemutatóra. A „kiállításra” mindkét alkalommal
helyi busszal utaztunk. Ezen a bemutatón láttunk olyan
készüléket, melynek segítségével a siketvak ember Braille
gépírással közli, egy kis kijelzőn rendes írásban megjelenő
szövegben a mondanivalóját, a halló-látó ember egy
billentyűzeten ír vissza neki, és az hatpontos Braille írásban, a
Braille írógép alsó részén egy sorban lesz olvasható. Ez az
eszköz nekem nagyon tetszett, ezért kipróbáltam „éles
helyzetben”, a kommunikációban is. Érdekes és nagyon
izgalmas volt. Jó volt újraéleszteni az agyamban a Braille
gépírást és eszembe jutott kedves Anikó tanárnő, aki
megtanította nekem a Braille-t. Őszintén szólva már hiányzott a
Braille gépírás.

Adrienn Braille fordító géppel
Sokáig brailleztem, és ez idő alatt egy üzletember próbált
egyezkedni velem, hogy eladná nekem a terméket 20%
kedvezménnyel a mosolyomért. Megköszöntem, de még így is
nagyon drágának találtam a 3960 Euros árat. Hosszan
győzködött, hogy másnak 5000 Eurot kellene fizetnie
ugyanezért a gépért, én mégsem álltam kötélnek. Láttam egy
nagyon különleges, egészen újszerű segédeszköz, amit még
nem lehet megvásárolni, mivel jelenleg is dolgoznak rajta,
fejlesztés alatt áll. Lorm gépnek hívják. Igen hasznos
segédeszköz lehet mindazon siketvakok számára, akiknek
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nem, vagy nehezen megy a Braille olvasás, vagy jobban
ragaszkodnak a Lorm nyelvhez. A segédeszköz bemutató
nagymértékben gazdagította az ismereteimet.
A
bemutatóval
egyidejűleg,
a
klubnál
3-4
féle
tandemkerékpározást lehetett kipróbálni. Ezzel a lehetőséggel
sokan éltünk, és nagyon élveztük. Mózes és én mindössze egy
alkalommal „bicikliztünk”.

Tomi siketvak elnök egy elektromos járművön
Este többen voltunk csevegni a klubban, megosztottuk
egymással
a
nap
folyamán
szerzett
élményeinket,
tapasztalatainkat.
Szombaton Marikával, Mónikával, Tomival és Andrissal
megnéztük az egyiptomi múzeumot a tübingeni várban.

Tübingeni vár
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Marikával egy-egy szobrot utánozva fényképezkedtünk. Délután
Bad Urachba utaztunk a csoporttal, megnézni a vízesést. Út
közben több tehén csapatot is szemügyre vehettünk, amint a
Napsütötte, zöld réteken legelésztek. A vízeséshez régi, korlát
nélküli, várlépcsőkre emlékeztető lépcsősoron jutottunk fel.
Magát, a vízesést nagy óvatossággal, kapaszkodva közelítettük
meg. A hatalmas kavicsok, és falak nem állhatták utunkat: bár a
vízesés előtt kicsit eláztunk, Marikával, Mónikával és Karcsival
mégis felmentünk egészen a vízesés leg tetejére, ahol
gyönyörű kilátás fogadott bennünket.

Bad Urach, vízesés

A vízesés tetején Adrienn Marikával, Mónikával és Karcsival
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A Nemzetközi Siketvak Tábor utolsó estéjén egy közös, grillpartira vártak minden résztvevőt. A búcsú vacsorán
ínycsiklandozó grill húsok kerültek terítékre, amit különféle
tésztával, burgonyával és salátával kínáltak. Vacsora után
következett a szép zene, amit egy "hawaii" stílusú, érdekes
csapat prezentált dobok segítségével. A dobok jó hangosan
szóltak, így mi lufi segítségével "hallottunk", és sokan
táncoltunk, élveztük a hangokat. Gábor és felesége fülükhöz
szorították a lufikat. Egymás kezét fogva, ülve utánozták a zene
ritmusát.

Party
Az egyik külföldi tolmács a zene ritmusára ütögette egy siketvak
hátát, aki kezével ismételte a ritmusokat, mintha hallaná. Öröm
volt nézni mindenkit, aki boldogan, önfeledten táncolt, vagy
lufival adta át magát a ritmusnak. A tánc legvégén
valamennyien felengedtünk az égbe a lufikat. Az esti parti után
páran beültünk egy pubba, néhány külföldivel. Nagyjából hajnali
fél 3-ig beszélgettünk, szórakoztunk, majd fáradtan, de
élményekkel gazdagon aludni mentünk.
Vasárnap reggel elbúcsúztunk néhány újonnan megismert,
külföldi sorstársunktól, és Mónikával nekivágtunk Stuttgartnak.
Nagyon jó volt táborozni, jó programokban, barátságos
beszélgetésekben és sok nevetésben volt részünk a
Németországban töltött 6 nap alatt. Végül, de nem utolsósorban
nagyon büszke vagyok Marikára, aki képes volt 8 kilométert
túrázni, megmászni az Ulmi templom tornyába vezető lépcsőket
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és még a vízesés tetejére is feljutott. Számomra Marika az élő
példa arra, hogy nincs lehetetlen!
A magam részéről fotósként, kísérőként és turistaként egy
személyben nagyon élveztem a tábori napokat.
A Nemzetközi Siketvak Tábort jövőre Finnországban rendezik
meg, ahol minden bizonnyal még több és még szebb élmény
vár majd ránk, mint Németországban.
Akinek lesz kedve, ideje, bátran csatlakozzon!

Péli Adrienn

§ Jogi percek §
A fogyatékos személyek tömegközlekedési kedvezményei
(I. rész)
Mint bizonyára a kedves olvasók előtt is ismert, a fogyatékos
embereket, így a siketvak személyeket is kedvezmények illetik
meg a tömegközlekedés igénybe vétele során. E körülmény
már önmagában is indokolja azt, hogy e lap hasábjain szó
essék a témáról, ám egy 2010. július 1-jén hatályba lépett
jogszabály-módosítás kifejezett aktualitást ad a kérdéskörnek.
Az említett kedvezmények jelentős részét a közforgalmú
személyszállítási utazási kedvezményekről szóló 85/2007. (IV.
25.) kormányrendelet szabályozza. Ennek értelmében
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valamennyi olyan személy, aki fogyatékossági támogatásban,
vakok személyi járadékában, vagy magasabb összegű családi
pótlékban részesül, jogosult a kedvezményre. Abban az
esetben, ha a magasabb összegű családi pótlékot valaki nem
saját jogán veszi igénybe, tehát ha a fogyatékos kiskorú után
szülője, vagy egyéb gondozója veszi igénybe az ellátást, a
közlekedési kedvezmény jogosultja természetesen nem a
szülő, hanem a kiskorú személy lesz.
De melyek is ezek a kedvezmények: A fogyatékos személy az
említett jogszabály értelmében a helyi tömegközlekedést
ingyenesen veheti igénybe, e körbe tartozik – például – a
fővárosban
valamennyi
BKV
járat.
A
helyközi
tömegközlekedésben (MÁV, Volán, stb.) a fogyatékos személy
90 %-os kedvezményre jogosult, s e kedvezményt akár
menetjegy, akár bérlet vásárlásakor érvényesítheti, tehát 90 %os kedvezményes utazási bérlet vásárlására is van lehetőség.
Az említett kedvezmények a fogyatékos személy egy kísérőjére
is kiterjednek, tehát a helyi közlekedésben egy kísérő ingyen, a
helyközi tömegközlekedésben pedig 90 %-os kedvezménnyel
utazhat a fogyatékos személlyel. Mivel Egyesületünk tagjai
között hadi rokkant személyek is vannak, megemlítem, hogy ők
a helyközi közlekedésben is ingyen utazhatnak, s e
kedvezmények egy kísérőjüket is megilletik. A kedvezmények a
vasúton általában II. osztályra érvényesek, ám a hadirokkantak
esetében az I. osztályon is igénybe vehetőek. A kedvezmények
– természetesen – csak belföldi forgalomra érvényesek, a
nemzetközi közlekedésre nem.

Folytatása következik
dr. Oszvári Ádám
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Kishírek, érdekességek a
nagyvilágból
Az örökletes betegségek súlyosságát és lefolyását
másodlagos génhibák is módosíthatják
Annak ellenére, hogy az örökletes betegségek hátterében
álló génhibák felderítése igen gyors ütemben halad előre, a
felismert genetikai hibából egyelőre csak korlátozott
mértékben lehet következtetni a betegség egy-egy érintettnél
kialakuló tényleges formájára, annak súlyosságára. Ezt a
bizonytalanságot részben a másodlagos, vagy módosító
génhibák ismeretének hiánya okozza.
Jelenleg még csak korlátozott mértékben tudjuk előre
megmondani azt, hogy egy bizonyos, már ismert betegséget
okozó génhiba egy adott betegnél pontosan milyen
mértékben és milyen tünetekkel fog megnyilvánulni. Gyakran
az örökletes betegség mintázata (azaz a hozzá társuló külső
jegyek, működési zavarok összessége) az érintett betegek
körében mind típusban, mind súlyosság tekintetében
nagymértékű eltéréseket mutat, aminek oka, hogy a
betegséget közvetlenül kiváltó génhibák mellett az utóbbiakat
befolyásoló egyéb örökítőanyag-változatok is léteznek.
Ezeket a DNS szakaszokat módosító, angol szakkifejezéssel
modifier területeknek nevezik, miattuk minden örökletes
betegség összetett problémaként jelentkezik, és igen
változatos megjelenést mutathat. Egyelőre még viszonylag
keveset tudunk a módosító génszakaszok elhelyezkedéséről
és arról, hogy pontosan hogyan fejtik ki hatásukat egy adott
örökletes
betegség
esetén.
Sejtalkotó

részecske

hibája

okoz

látásromlást

Lehet két embernek ugyanaz az örökletes betegsége, mégis
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egyikük már gyermekkorában igen súlyos látáskárosodást
szenved, a másik viszont csak élete sokkal későbbi
szakaszában veszíti el addigi jó látását. Az örökletes
betegségek egy csoportja, az úgynevezett ciliáris betegségek
- amelyek közé például a Meckel-Gruber, a Bardet-Biedl
vagy a Joubert tünetegyüttes tartozik - éppen ennek a
jelenségnek
jellegzetes
példái.
A ciliáris betegségek olyan örökletes kórképek, amelyekben
a mikroszkopikus méretű, a sejten belüli anyagmozgatásért
felelős szőrszálak (cilia) hibás felépítésűek, vagy működésük
eltér a normálistól. A hibás csillóműködés következtében a
betegeknél számos igen eltérő tünet jelentkezhet: az
idegrendszer vagy a tüdő betegsége, a vese érintettsége,
számfeletti ujjak megjelenése vagy éppen fokozatosan
kialakuló vakság is. A csillószőr-betegségek esetében a
látóhártya elfajulása okozza a vakság kialakulását, de ma
még nem tudjuk előre megmondani, hogy egy adott beteg
esetében ez mikor, és milyen mértékben fejlődik majd ki. A
ciliáris betegség okozta látásromlás kialakulásának
hátterében álló módosító genetikai tényezőket vizsgálták a
Nature Genetics című tudományos folyóirat májusi
számában megjelent tanulmányukban a Baylor Orvosi Iskola
(Houston,
USA)
kutatói.
Másodlagos

génhiba

a

látásromlás

hátterében

A kutatócsoport célja az volt, hogy a ciliáris betegségek
lefolyását illetve súlyosságát módosító géneket megtalálják:
ezért egészséges emberek és ciliáris betegségben
szenvedők génállományát hasonlítottak össze. Elsősorban
egy olyan gént vizsgáltak, amely szerepet játszhat a
látóhártya károsodásának kialakulásában, és amelyről
korábban már igazolódott, hogy sok, bár nem minden
csillószőr betegségben hibás formában fordul elő. A vizsgálat
során a DNS kérdéses szakaszának egyes módosulásait
csak ciliáris betegségben szenvedő betegeknél mutatták ki,
egészségeseknél
nem.
A
megvizsgált
(RPGRIP1L
> 68 <

SzemFüles

5-6. szám, 2010. május-augusztus

elnevezésű) gén egy bizonyos fajta hibája, az úgynevezett
A229T módosulás sokszor került kimutatásra olyan betegek
genetikai mintáiból akik látásromlásban szenvedtek, viszont
soha nem mutatták ki jó látású betegek génállományában.
A kutatók ezután halakon vizsgálták meg, hogy hogyan hat
ez a génmutáció a sejtekre. A túl kevés RPGRIP1L gént
hordozó halak teste rövid, zömök lett, a normálistól eltérő
farokkal, míg ha normál mennyiségű RPGRIP1L gént
juttattak a halak génállományába, a testméretek és a farok
hosszúsága normalizálódott. De amikor A229T mutációt
hordozó géneket juttattak be a halakba, azok továbbra is túl
kicsik maradtak. Ebből a kutatók azt a következtetést vonták
le, hogy az A229T mutáció megakadályozza az RPGRIP1L
gén
normális
kifejeződését.
A kutatók megvizsgálták, vajon hogyan vezet az A229T
mutáció a retina károsodásához és a látás elvesztéséhez.
Ehhez olyan fehérjéket kerestek, amelyek kölcsönhatásban
állnak az RPGRIP1L gén termékét jelentő fehérjével. Sikerült
is azonosítaniuk egy olyan fehérjét, amely kapcsolódik az
RPGRIP1L fehérjéhez, viszont nem kapcsolódik az A229T
módosult gén termékéhez. A két fehérje közötti kapcsolódás
fontos feltétele lehet tehát a retina működésének, ezért
vezethet a kapcsolódást megakadályozó génhiba a látás
elvesztéséhez
ciliáris
betegségben.
Ez a most feltárt mechanizmus csak egy a lehetséges
számos genetikai módosító működés közül. A kutatók célja a
továbbiakban az összes módosító terület megtalálása, mert
ez által lehetőség nyílna az örökletes betegségek
megjelenési formájának jobb megértésére, ami esetleg a
betegségek lefolyásának befolyásolására is lehetőséget
nyújthatna.
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Forrás: www.index.hu
Új szer a cukorbetegek retinakárosodása ellen
Egy fájdalomcsillapítóként használt gyógyszer a legújabb
kutatások
szerint
a
diabéteszes
retinakárosodás
megelőzésére is alkalmas lehet. Az új hatóanyag az
ideghártya sejtfelszíni receptoraihoz kapcsolódva védőhatást
fejthet ki az ott található sejteken, megnövelve azok
élettartamát, így csökkentve a látásromlás mértékét.
Hatóanyag új szerepben
Egy kanadai kutatócsoport szerint egy szintetikus
ópiátvegyület egészen rendkívüli hatással van a retinára. A
Georgia Orvosegyetem szemkutató intézetében Dr. Sylvia
Smith és munkatársai azzal az Akita névre keresztelt
egértörzzsel dolgoztak, amelyben egy spontán mutáció
következtében cukorbetegség alakul ki. A cukorbeteg egerek
egy részét ezzel a hatóanyaggal kezelték, majd retinájukat
összehasonlították kezeletlen társaikéval. "A különbség még
az avatatlan szem számára is drámai" - állítja a kutatónő. A
kísérletsorozat eredményei azt sugallják, hogy az
úgynevezett szigma-receptorokat aktiváló szerek - ezek közé
tartozik a most vizsgált vegyület is -, hatékonyak lehetnek a
látáskárosodások nagy részéért felelős két betegség, a
diabéteszes retinakárosodás és a zöldhályog ellen.
Középpontban

egy

speciális

receptor

A szigma-receptorok minden sejttípusban megtalálhatók, de
szerepük és természetes aktiválószereik nem ismertek
(mesterséges aktiválószereik közé tartozik többek között a
kokain és a heroin). Újabb kutatások szerint a szigmareceptorok részt vesznek a sejtet érő stresszhatások
kivédésében, azáltal, hogy biztosítják a fehérjék
szerkezetének megőrzését, amely elengedhetetlen a
sejtfolyamatok normális működéséhez. Dr. Smith és kollégái
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kimutatták,
hogy
a
szigma-receptorok
a
sejtek
endoplazmatikus retikulumában találhatók, amely a
fehérjeszintézis fő színtere. Amennyiben szükséges, ezek a
receptorok "irányítják" a frissen termelődött fehérjéket a
sejtek "erőműveibe", a mitokondriumokba, biztosítva, hogy
szerkezetük ne sérüljön útközben. Azt azonban még nem
sikerült kideríteni, hogy ennek pontosan milyen szerepe van
a stresszfolyamatokban, csupán annyi biztos, hogy a szigmareceptorok nagyobb mértékben kötődnek az újonnan vizsgált
hatóanyaghoz, ha a sejtet valamilyen stresszhatás éri. Ez a
sejtvédő
szerep
megmagyarázhatná
a
retina
ellenállóképességét is. A retina ugyanis képes akár évekig jól
működni károsító hatások, így a magas vércukorszint mellett
is.
Annak érdekében, hogy jobban megértsék a szigmareceptorok szerepét, Dr. Smith és munkatársai olyan mutáns
egereket hoztak létre, amelyeknek nincs szigma-receptora. A
kutatók azt is szeretnék kideríteni, hogy az újonnan
alkalmazott hatóanyaggal való kezelés a retinakárosodás
más állati modelljeiben is olyan látványos javulást idéz-e elő,
mint az Akita egértörzzsel. "Tudnunk kell, hogy csak
véletlenül sikerültek-e ennyire jól kísérleteink az Akitaegerekkel, vagy valami olyat találtunk, aminek széleskörű
előnyei
lehetnek"
magyarázta
a
kutatónő.
Miért maradhat sokáig felfedezetlen a diabéteszes
retinopátia?
Cukorbetegség esetén a sejtek nem tudják elegendő
mennyiségben felvenni a szem elsődleges energiaforrását,
vagyis a vérben szállított glükózt. Két, csak nemrég
felfedezett szállítómolekuláról viszont sikerült kideríteni, hogy
miután alternatív energiaforrást biztosítanak a szemnek,
vélhetően a cukorbetegséget kísérő retinakárosodást is
késleltetik.
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A vizsgálatok során a Georgia Egyetem kutatócsoportja
olyan egértörzseket használt, amelyekben génmódosítás,
illetve
más,
kísérletes
beavatkozások
hatására
cukorbetegség alakult ki. Kiderült, hogy az SMCT1 és az
SMCT2 jelű szállítófehérjék (transzporterek) jóvoltából a
glükózon
kívül
olyan,
energiaforrásként
szintén
felhasználható vegyületek (tejsav és ketontestek) is
eljuthatnak a retina sejtjeihez, amelyek jó eséllyel
késleltethetik az ideghártya károsodását. "A tejsav és a
ketontestek aktív, vagyis energiabefektetést igénylő
transzporttal jutnak be a retina sejtjeibe, a különleges
szállítómechanizmus nélkül azonban ezek az anyagok nem
tudnának áthatolni a retinát ellátó hajszálerek falán, az
úgynevezett vér-retina gáton" - magyarázta Dr. Pamela
Martin,
a
Georgiai
Orvosegyetem
biokémikusa.
A kutatónő feltételezése szerint a két szállítócsatorna
működése a cukorbetegekben fokozódik, ami növelheti a
tejsav és a ketontestek felvételét: ha a feltételezés helyes, az
megmagyarázhatná, hogy a cukorbetegség retinakárosító
hatása miért marad sokszor éveken, vagy akár egy-két
évtizeden át is felfedezetlen.
A diabéteszes retinopátia
A diabéteszes retinopátia esetében az ideghártya, azaz a
retina ereinek károsodása következtében az erek fala
áteresztővé válik, a hajszálérhálózat egyes területein pedig
csökken, vagy meg is szűnik a vérkeringés. Az érkárosodás
az ideghártyában vérzéseket, vizenyőképződést (ödémát)
okoz, a retina felszínén növekvő új hajszálerek pedig a látást
jelentősen rontó üvegtesti vérzések forrásai lehetnek. Az
üvegtest belseje felé irányuló, vagy a retina síkjával
párhuzamos húzó hatás egyaránt deformálja az ideghártyát,
melynek eredménye torzlátás, látótér-károsodás, valamint a
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látásélesség csökkenése lehet. A diabéteszes retinopátia a
vakság egyik vezető oka: kialakulásának egyik legfontosabb
tényezője a cukorbetegség fennállásának ideje. A retina
elváltozásai többnyire az alapbetegség 10-15 éves
fennállása után alakulnak ki. A szemkárosodás kimenetele a
fiatalkori, 1-es típusú diabétesz, illetve a kezeletlen
cukorbetegség esetében a legrosszabbak. A kezeletlen
cukorbetegség esetén csaknem 25-ször nagyobb a veszélye
annak, hogy az érintett végül elveszti a látását.

Forrás: www.origo.hu

Páratlan eredmény a három új magyar ásvány
felfedezése
Világraszóló eredménynek tartják a szakemberek, hogy egy
év alatt három új ásványfajt is felfedeztek Magyarországon. Az
elsőre kimondhatatlan nevű ammóniomagnéziovoltait, a klajit és
a kabazit-Mg a legjobbkor került elő: szombaton kezdődik a
Magyarországon
valaha
megrendezett legjelentősebb
földtudományi találkozó, amelyen 1600 kutató vesz részt. Szó
esik például a radioaktív hulladékok kezelésének geológiai
vonatkozásairól, a gyémántok keletkezéséről, a 2010-es izlandi
vulkánkitörésről, az ásvány- és élővilág fejlődésének közös
lépéseiről és az élőlényekben található mágneses ásványokról
is.
Körülbelül 4400 ásványfajt ismerünk, számuk évente átlagosan
50-70 új fajjal gyarapszik, hála a lelkes ásványgyűjtőknek és az
egyre jobb műszerekkel rendelkező kutatóknak. Az új magyar
ásványok mindegyike más ásványcsoportba tartozik (található
közöttük szilikát, szulfát és arzenát is), és más-más lelőhelyről
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származnak. Mindhárom tudományos leírásában részt vett a
téma egyik jeles hazai kutatója, Szakáll Sándor (Miskolci
Egyetem) is. A kitűnő magyar eredményhez nemcsak jó
ásványgyűjtő szem kellett, hanem komoly tudományos munka
is: ahhoz, egy új ásványfaj elismeréséről a Nemzetközi
Ásványtudományi Társaságnak (International Mineralogical
Association) kell dönteni a beadott dokumentáció alapján.
Manapság
az
efféle
felfedezésekhez
komoly
műszeres elemzések is szükségesek, hiszen általában 1
milliméternél kisebb szemcsékről van szó - tehát a szokásosnál
alaposabban kell megvizsgálni egy-egy anyagot. "Az egyáltalán
nem gyakorlat, hogy egy 0,1 milliméteres kabazitkristályról
mennyiségi kémiai elemzés készüljön. Enélkül pedig nem lett
volna meg a kabazit-Mg" - mondja Szakáll Sándor.
A három új hazai ásvány
Klajit névre keresztelték a recski Lahóca-hegyről származó
víztartalmú réz-mangán-arzenátot. A példányt Klaj Sándor pécsi
bányász és ásványgyűjtő találta 10 évvel ezelőtt, és mivel
ebben az ásványcsoportban minden új fajnak új nevet szoktak
adni (és nincsen más nevezéktani szabály, ellenben a másik
két új ásvánnyal), megtalálójáról nevezték el az új ásványt
leírói, Szakáll Sándor, Fehér Béla és Mádai Ferenc.

Klajit
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Víztartalmú ammónium-szulfát az ammóniomagnéziovoltait, a
2009 második felében felfedezett ásvány. Papp Csaba pécsi
gyűjtő találta a különleges, sárgásbarna kristályokat tartalmazó
példányt Pécs-Vasason, míg leírásában Szakáll Sándor mellett
Sajó István (Magyar Tudományos Akadémia Kémiai
Kutatóközpont) vett részt. Szakáll elmondta: ez a voltait - egy
víztartalmú kálium-vas-szulfát - szerkezetével rokon ásvány,
csak a kálium helyett ammóniumot, a vas helyett magnéziumot
tartalmaz. A voltait-rokon ásványoknál az új elem vagy elemek
beírásával jelzik a különbséget, ezért nem kapott teljesen új
nevet.

Ammóniomagnéziovoltait

Egy Balaton-felvidéki bazaltos hegy, a Kalapos-tető a
típuslelőhelye a harmadik új ásványnak, a kabazit-Mg-nak. Ez
az ásvány a szilikátokon belül az úgynevezett zeolitok közé
tartozik. Az első példányt még 2004-ben találták a Magyar
Minerofil Társaság (MAMIT) ásványgyűjtő táborában. Leírását
olasz szakemberek bevonásával Szakáll Sándor vezette. Mivel
a zeolitoknál az a szabály, hogy a szerkezetileg hasonlóak
nevéhez (jelen esetben a név a kabazit) hozzátesszük annak
az elemnek a nevét, amely a szilikátos vázon kívüli domináns
elem, ezt az ásványt sem lehetett magyar személyekről vagy
éppen a lelőhelyéről elnevezni.
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Kabazit-Mg - ennek az ásványnak a nevét így is mondjuk ki (az
Mg egyébként a szilikátrácsba épült magnéziumot jelenti)

Az új ásványok közül a klajitnál van a legkisebb esély arra,
hogy a recski lelőhelyről több is előkerüljön, míg
ammóniomagnéziovoltait képződhet még Pécs-Vasason, illetve
kabazit-Mg is előfordulhat a Balaton-felvidéken. Ezek az
ásványok a világ más helyein is előkerülhetnek.

Forrás: www.origo.hu

Kellemes illatokat is megőrizhetünk örökre
Ahogy a nagymamák frissen sült süteményeinek illata, úgy egy
döglött hal bűze is képes akár örökre belevésni magát az ember
agyába. A kutatók szerint bár a rossz szagok erősebb
benyomást gyakorolnak ránk - valószínűleg az evolúciós
védekezési mechanizmusunkból adódóan - a kellemes illatok is
képesek akár örökre beleivódni az emberi emlékezetbe.
"Rájöttünk, hogy az, ahogy egy tárgyat és egy illatot első ízben
párosítunk
vagy
összefüggésbe
hozunk
egymással,
egyértelműen rögzül az agyban, még a felnőttek esetében is" mondta Yaara Yeshurun, az izraeli Weizmann Tudományos
Intézet munkatársa, akinek tanulmánya a Current Biology című
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folyóiratban jelent meg. "Az első szagemlékeknek ez a fajta
bevésődése éppúgy jellemző a rossz, mint a jó illatokra."
A szagokkal kapcsolatos emlékek vizsgálatához a kutatók
önkéntesek egy csoportjának különböző tárgyakat mutattak be,
amelyek mindegyikéhez később hozzárendeltek egy-egy illatot
és hangot. Míg az utóbbiak közül néhány nagyon kellemes volt
- például körteillat vagy gitárjáték -, addig mások kifejezetten
bántóak voltak, mint a döglött hal bűze vagy a fúró zaja. Egy
héttel később, mikor a résztvevők azt a feladatot kapták, hogy
idézzék fel a korábban látott tárgyakat, akkor leginkább csak a
kellemetlen hangokhoz és szagokhoz társított dolgokat tudták
felsorolni.
Következő lépésként a kutatók hasonló kísérletnek vetették alá
a résztvevőket, ám ekkor már funkcionális mágneses
rezonancia vizsgálattal követték figyelemmel az alanyok
agyműködését. Kiderült, hogy amikor először társítunk egy
illatot egy tárggyal, mind a hippokampusz - amely a
memórianyomok tartós beégetése során a különböző
érzékszervi információk társításáért felelős -, mind az érzelmi
reakciók feldolgozásáért és memorizálásáért felelős amygdala
működésbe lép.
Habár a szakértők véleménye szerint jóval több kutatásra lenne
szükség a témában, úgy gondolják, a mostani eredmények is
segíthetnek a memória fejlesztésében, illetve a korai, traumás
emlékek kitörlésére vonatkozó terápiákban.

Forrás: www.origo.hu
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Automatikusan lemásolja gazdája viselkedését a kutya
Valóban képes gazdája mozdulatainak utánzására a kutya,
állapították meg osztrák és brit etológusok. Az automatikus
utánzás képessége evolúciós előnyt biztosított a kutyák
számára.
A Bécsi és az Oxfordi Egyetem kutatói tíz kutyán végezték el
kísérleteiket, melyek során az állatoknak először megtanítottak
kinyitni egy tolóajtóval ellátott dobozt a mancsuk vagy a szájuk
segítségével. Ezt követően megkérték a gazdákat, hogy ők is a
kezükkel vagy a szájukkal nyissák ki az ajtót, és a kutyák egy
csoportját pedig csak akkor jutalmazták, ha ugyanúgy nyitották
ki az ajtót, mint a gazdájuk, míg a másik csoportot pont
ellenkezőleg, akkor, ha a másik módszert használták.

Kutya és gazdája
Az első csoport tagjai sokkal gyorsabban megtanulták a
feladatot, mint a második csoportba tartozó kutyák, ami arra
utal, hogy a kutyák képesek az emberhez hasonlóan
automatikus utánzással tanulni. Dr. Friederike Range, a kutatás
vezetője szerint az automatikus utánzás evolúciós előnyt jelent
a kutyák számára, mert így kockázatok nélkül tanulhatnak meg
valamit, anélkül, hogy arra saját maguktól kellene rájönniük.
Az automatikus utánzásnak nagyon nagy szerepe van az
emberi társadalmakban, a kooperáció elősegítésében. Az
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utánozó
viselkedés
agyi
alapja
az
úgynevezett
tükörneuronokhoz köthető, amelyek olyankor mutatnak
aktivitást, amikor valaki más cselekedeteit kezdjük el
megfigyelni. A kutatók feltételezése szerint a kutyáknál az
utánzás képessége az emberekkel történő interakciók során
folyamatosan fejlődik.
Forrás: www.origo.hu
Összeállította: Gabó

Humor-zsák
Kakas és tyúk
A baromfiudvarban a kakas ahányszor elmegy az egyik tyúk
mellett, mindig kitép a hátából egy tollat. A tyúk már majdnem
teljesen kopasz, amikor nem bírja tovább idegekkel, és
megkérdezi:
- Mondd csak te kakas, a többi tyúkot miért nem bántod?
- Mert téged meztelenül akarlak! - válaszolja a kakas.

Újoncok
Újoncok vonulnak be a laktanyába. Az őrmester írja a neveket,
majd így szól:
- Akinek th-val, y-nal vagy valamilyen különleges módon írják a
nevét, az előre szóljon! Jelentkezik egy újonc:
- Én y-nal írom a nevemet.
- Igen? Hogy hívják?
- Nagy Pál.
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Papagáj
- Zöld vagy vörös papagájt vegyünk, Jean?
- Inkább vöröset uram, mert a zöld még bizonyára éretlen.

Villamos
A rendőr felesége elhatározza, hogy meglepi a férjét egy
elemes bútorral. El is megy a bútorboltba és megveszi.
Hazaviszi, boldogan összeszereli, ám a következő pillanatban
elmegy egy villamos a ház előtt és a bútor szétesik. Az asszony
újra összerakja, de pár perc múlva ugyanez a helyzet. Nem
bírja tovább, és áthívja a szomszédból Gézát, a férje barátját.
Géza is összerakja a bútort, de jön a villamos, és a bútor
szétesik.
- Kitaláltam valamit! - mondja Géza - Bemászok a szekrénybe
egy elemlámpával, és ha jön a villamos, látom, hogy hol esik
szét a szekrény.
Így is tesz. Pár perc múlva hazajön a rendőr, és megcsodálja a
szekrényt. Kinyitja az ajtókat, és megpillantja Gézát.
- Te meg mit csinálsz a szekrényemben? - kérdezi meglepődve
a rendőr.
- Várom a villamost!

Oroszlánok
Az afrikai vadász meséli az unokájának:
- Emlékszem, egyszer puska nélkül egy szál késsel a
kezemben nyolc felbőszült, éhes oroszlánnal kellett
szembeszállnom. Az életem volt a tét.
- De nagyapó, pár éve még csak hármat mondtál!
- Mert akkor még túl kicsi voltál ahhoz, hogy megtudd a véres
igazságot.
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Szomszédok
A tücsök és a százlábú szomszédok. Mikor egyik nap
találkoznak, a tücsök megkérdezi:
- Ne haragudj, kedves szomszéd, de napok óta nem láttalak.
Merre jártál?
- Tudod, elmentem cipőt venni, és imádok próbálni.

Erdei erőpróba
Nagy hepaj van az erdei kocsmában. A róka alaposan
beszeszel, és kötekedni kezd a nyuszikával, mivel az azt merte
állítani, hogy az egész erdőben ő a legerősebb.
- Gyere ki, ha mersz! - áll fel a nyuszika.
Kimennek verekedni, ám pár perc múlva a róka megtépázva
tántorog be az ajtón. Látván ezt a haverja, a farkas, ő is kimegy.
Nem telik bele sok idő, ő is félájultan esik be az ajtón. A medve
felkapja a vizet, és ő is kirohan, de kis idő múlva zsák módjára
dől be az ajtón. Kisvártatva megjelenik az oroszlán:
- Na, kételkedik még valaki a nyuszika szavában?

Repülő csészealj
- Hisz ön a repülő csészealjakban?
- Hát persze!
- Látott már valaha?
- Mióta elváltam, azóta nem.
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A rendőr cipője
A rendőr hazamegy, és boldogan újságolja a feleségének:
- Nézd, drágám, ma vettem egy pár új cipőt, de sajnos csak
néhány nap múlva vehetem fel.
- Miért? - kérdezi a feleség.
- Azért, mert az eladó azt mondta, hogy az első napokban
szorítani fog.

Összeállította: Gabó

Fej – törő – Megfejtés
Újságunk előző, 4. számában Fej – törő rovatunk „felelőse”,
Mary egy újabb rejtvénnyel örvendeztette meg a Kedves
Olvasókat, melynek megfejtését az alábbiakban osztjuk meg
Önökkel.
A
feladvány
megoldását
ezúttal
is
a
meghatározásokra adott, helyes válaszok kezdőbetűinek
összeolvasása adta. Az egyes meghatározásokra adandó
válaszok a következők voltak:
Válaszok
1. Sámán - nomád népek varázsló papja.
2. Zola - A „Párizs gyomra”, „Patkányfogó”, „Nana” írója. (Émile)
3. Antimon - Szürkés, fémfényű kristályos elem, vegyjele: Sb.
4. Beatles - Melyik együttes tagjai. Paul McCartney, George
Harrison, Ringo Starr és John Lennon?
5. Ópium - Kábítószer, más néven áfium, mákony, alkaloidja a
papaverin.
6. Los Angeles - Az 1984-es nyári Olimpia színhelye.
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7. Őslénytan - Ez a paleontológia, a földtörténeti korok
élővilágát kutató tudományág.
8. Retina - Látóhártya a szem belsejében. Ideghártya vagy
recehártya.
9. India - Ebben az országban található az agrai mauzóleum, a
Tadzs (Taj) Mahal.
10. Nokedli - A galuska mint köret más néven.
11. Cyrill - Az írásalkotó Methód párja. (a szlávok apostolai)
12. Múzeum - Ezen a körúton található a SVOE új irodája.
13. Ábrahám - Bibliai személy, felesége Sára, fia Izsák.
14. Juhász - Az ő múzsája volt Anna. (Gyula)
15. Unikornis - Mondabeli lóféle állat a homlokából kinövő
hosszú, egyenes szarvval.
16. Savanyú - Ilyen a citrom íze.
17. Iskolatáska - A Bergendy együttes slágere. Ez húzza a
diákok vállát.
18. Ében - Forró égövi fa. Olyan színű, mint Hófehérke haja.
19. Japán - A felkelő Nap országa.
20. Skalp - A megölt ellenség hajjal együtt lenyúzott fejbőre,
mint diadalmi jelvény az észak- amerikai indiánoknál.
21. Zene - Melyik művészeti ág "eszközei" a violin- és a
basszuskulcs?
22. Analfabéta - Írástudatlan, idegen szóval.
23. Kumisz - Kancatejből erjesztett közép- ázsiai szeszes ital.
24. Arborétum - Botanikus kert ritka fákból. Szarvason is van
ilyen.

A rejtvény megfejtése: Szabó Lőrinc: Májusi Éjszaka.
Reméljük, Mary feladványa ez alkalommal sem okozott
különösebb „fej-törést” Kedves Olvasóinknak!

Mary
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Szabó Lőrinc: Májusi éjszaka
Késő volt, mentem haza, lelkem
az elmult nappal küszködött,
mentem, mogorván, kimerülve,
a kertek és villák között,
nem is én mentem, csak a lábam
vitt a fekete fák alatt,
két lábam, két hű állatom, mely
magától tudja az utat.
S egyszerre a májusi éjben
valami hullám megcsapott:
illatok szálltak láthatatlan,
sűrű és nehéz illatok,
a lélegző, édes sötétben
szinte párolgott a világ
és tengerként áradt felém az
orgona, jázmin és akác.
Láthatatlan kertek mélyéből
tengerként áradtak felém,
nagy, puha szárnyuk alig lebbent
és letelepedtek körém,
a meglepetés örömével
lengették tele utamat
s minden gondot kifújt fejemből
ez a szép, könnyű pillanat.
S mintha élt volna, minden illat
külön megszólalt és mesélt,
ittam a virágok beszédét,
a test nélkül szerelmes éjt;
a rácson kísértetfehéren
áthajolt hozzám egy bokor
s úgy töltött csordultig a lelke,
mint szomjú palackot a bor.
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És részegen és imbolyogva
indultam nagylassan tovább,
s új tenger dőlt a szomszéd kertből,
új bokor az új rácson át,
s az illattól már illatos lett
tüdőm és szívem és agyam,
egész testem elnehezült
s azt érezte, hogy szárnya van.
Hogy értem haza, nem tudom már.
- A gondom ma sem kevesebb.
De azóta egy kicsit újra
megszerettem az életet,
s munka és baj közt mindig várom,
hogy jön, hogy majd csak újra jön
valami fáradt pillanatból
valami váratlan öröm.
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