HÍRMONDÓ 2020/4
Siketvakok Országos Egyesülete

Kedves Olvasók!
Hírlevelünk jelen számában olvashatnak társszervezeteink híreiről, a
koronavírus járvány idején érvényes banki eljárásokról, szociális
intézkedésekről, a szájmaszkok címkéinek jelentéséről, valamint további
hírekről, érdekességekről.
Jó olvasást, kellemes időtöltést kívánunk!
Taskovics Adél, szerkesztő
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TÁRSSZERVEZETEINK HÍREI
Az IDA ajánlása koronavírus járvány idejére
A Nemzetközi Fogyatékossági Szövetség (International Disability
Alliance, IDA) 10 javaslatot fogalmazott meg a fogyatékossággal élő
személyek védelméért.
1. A fogyatékossággal élő személyeknek hozzá kell jutni a szükséges
információkhoz a járvány lassításával kapcsolatos tippekről, a
nyilvánosságra hozott, korlátozó intézkedésekről és a javasolt
szolgáltatásokról. Ehhez egyenlő eséllyel hozzáférhető formátumok
széles körére van szükség és az elérhető technológiák használatára.
2. További védekezést elősegítő tervezeteket kell életbe léptetni egyes
fogyatékossági csoportok érdekében.
3. Az ide kapcsolódó ismeretek gyors köztudatba való beépítése, és az
érintettek társadalmi párbeszédbe való bevonása alapvető fontosságú.
4. A készenléti. - és reagálási tervek mindegyike foglalja magába a
fogyatékossággal élő nőket és legyen egyenlő eséllyel hozzáférhető.
5. A fogyatékosságon alapuló intézményekbe zárás és az érintettek
magára hagyása nem elfogadható.
6. A karantén időtartama alatt a támogató szolgálat (személyi segítők, a
fizikai és kommunikációs segítségnyújtás) biztosított kell, hogy legyen.
7. A korlátozó intézkedések tervezeteinek a fogyatékossággal élő
személyekre is vonatkozniuk kell, a többi állampolgárral egyenlő
mértékben.
8. A fogyatékossággal élő személyek, ha COVID-19 fertőzés miatt
egészségügyi ellátásra szorulnak, fogyatékosságuk okán nem
kerülhetnek hátrányos helyzetbe.
9. A járóbeteg ellátás kulcsfontosságú szerepet kell, hogy játsszon a
fogyatékos személyek és családtagjaik ismereteinek bővítésében.
10. A járóbeteg ellátás kulcsszerepet kell, hogy betöltsön a
fogyatékossággal élők támogatásában a COVID-19 krízisre való reagálás
szempontjából.
Forrás:
http://www.internationaldisabilityalliance.org/content/covid-19and-disability
movement?fbclid=IwAR1dBHo6mxrxdlCHknsnqsnoDpZN6plaIiFVUJfYel
3Ct2c23gpQGl4hcWw
Angol nyelvről fordította: Taskovics Adél
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Fogyatékosügyi szervezetek közös nyilatkozata a COVID-19
járvány kapcsán
Az Európai Fogyatékossági Fórum, az Európai Hálózat a Független
Életvitelért, és az Európai Siketvak Unió (EDbU) közös nyilatkozata:
Az országok kormányai a COVID-19 járvány okán azt javasolták a
lakosoknak: maradjanak otthon. Azok számára, akik a nagymértékben
veszélyeztetettek közé tartoznak, ideértve sok fogyatékossággal élő
személyt, az üzenet, hogy különítsék el magukat és tartsanak távolságot
más emberektől, egyre érthetőbbé válik, máshol pedig a törvény tette ezt
számukra kötelezővé.
Ugyanakkor fogyatékossággal élők millióinak, akik professzionális
segítőkre bízzák magukat otthonaikban, ez nem megoldható.
Gyakori, hogy a segítségnyújtás csak közeli testi kontaktus révén
valósulhat meg. Ez a helyzet áll fenn például a gondozók, személyi segítők
vagy a siketvakok tolmácsainak esetében is, hogy csak egy párat
említsünk.
A szörnyű valóság: a professzionális segítők és a fogyatékossággal élők
nincsenek ellátva védőfelszereléssel, sem annak a lehetőségével, hogy
elsők között juthassanak hozzá.
Gyakran előfordul, hogy a személyi segítők, siketvakok jelnyelvi tolmácsai
vagy a gyógytornászok nem tudják folytatni a segítségnyújtást. Ennek
vagy az az oka, hogy ők maguk kapták el a koronavírust, vagy érintkeztek
egy beteggel és emiatt karanténba kell vonulniuk. Olyan beszámolók is
érkeztek professzionális segítőktől, hogy a rendőrség állította meg őket,
miközben ügyfeleik otthonai felé tartottak.
A fogyatékossággal élők egyik napról a másikra segítség nélkül maradtak,
és van, ahol a hatóságok sem támogatják őket abban, hogy megkapják a
mindennapi életvitelükhöz szükséges támogatást.
Ráadásul sok ország kormánya nem kezeli ezeket a segítőket
"kulcsfontosságú munkavállalóként" ebben a krízishelyzetben. Ez ahhoz
vezet, hogy néhány érdekképviseleti, - és az érintettek (személyi segítők)
által vezetett szervezet felfüggesztette szolgáltatásait.
A lehetőségek, melyeket a kormányok
veszélyforrást hordoznak magukban: gyakran
fogyatékossággal élő személyek költözzenek
elvennék tőlük személyes szabadságukat,
elszigetelődés és az erőszak veszélyének
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felajánlanak, számos
azt javasolják, hogy a
intézményekbe. Ezzel
de a fertőzés, az
is kitennék őket. Az

intézmények nem adnak lehetőséget a fogyatékossággal élők
biztonságának elősegítésére, különösen nem most, a járvány idején.
Felhívjuk az európai, - és a nemzeti kormányok figyelmét arra, hogy:
Különítsenek el pénzt az Európai Koronavírus Elleni Védekezési Alapból
a fogyatékossággal élőket támogató szolgáltatók számára.
Nevezzék ki a speciális rétegeket ellátó szervezetek, és a támogató
szolgálatok munkatársait, ideértve a gondozókat, személyi segítőket és a
siketvakok jelnyelvi tolmácsait is "kulcsfontosságú dolgozóknak", akiknek
folytatniuk kell munkájukat. Lássák el őket a szükséges
védőfelszereléssel és instrukciókkal annak érdekében, hogy
minimalizálják esetükben a megfertőződés esélyét. Végezzenek náluk a
megelőzés érdekében vírusteszteket. A dolgozóknak meg kell engedni,
hogy utazzanak munkahelyük és otthonaik között, és szabadon
eljuthassanak a szervezetek székhelyeitől ügyfeleik otthonaiba.
Lássák el a fogyatékossággal élő személyeket védőfelszereléssel, csak
úgy, mint gondozóikat, segítőiket, beleértve a személyi segítőket, és a
siketvakok jelnyelvi tolmácsait.
A támogató szervezetek (ha fogyatékossággal élőket látnak el) és az
érintettek által vezetett szervezetek rendelkezzenek egyfajta folytonossági
tervvel arra az esetre, ha az elérhető gondozók vagy személyi segítők
száma csökken. Ez az intézkedés magában foglalja az ellátásba való
felvételnél jelentkező akadályok redukálását, az érintettek védelmét
támogató intézkedések mellett. Ilyenek például a segítőket érintő
háttérintézkedések, melyek garantálják, hogy a fogyatékossággal élők ne
kényszerüljenek intézményekbe a szükséges segítség és támogatás
hiánya miatt. Biztosítani kell számukra azt is, hogy más állampolgárokkal
egyenlő esélyű elbánásban részesüljenek, és nem utasítják el őket az
egészségügyi ellátásból fogyatékosságuk okán.
Fontos a kontrollált közösségépítés és a megfigyelés azon
fogyatékossággal élők megtalálására, segítésére, akik korlátozva vannak
szabadságukban, vagy bántalmazást szenvednek el otthonaikban vagy
intézményekben. Hatékony segítséget kell számukra nyújtani olyan
módszerrel, mely tiszteletben tartja emberi jogaikat.
Ki kell építeni egy elérhető "forró drótot" a fogyatékossággal élőket segítő
szolgáltatóknak, hogy segítők és segítséget kérők is tudjanak
kommunikálni a kormánnyal és megoldhassák a felmerülő gondokat.
A fogyatékossággal élőket, és családtagjaikat el kell látni információkkal
és segítséggel azzal kapcsolatban, hogy milyen lépéseket tudnak tenni,
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ha személyi segítőik, gondozóik vagy egyéb, professzionális segítőik
támogatásra szorulnak, mert elkapták a vírust.
Szorgalmazni kell a közös munkát a helyi vállalkozásokkal, és
közösségekkel, hogy akiknek szüksége van támogatásra, elsőként
juthassanak élelemhez, házhoz szállító szolgáltatásokhoz, és egyéb,
létfontosságú otthoni ellátásokhoz.
A fogyatékossággal élőket is be kell vonni a COVID-19 körüli
információszolgáltatás megtervezésébe, kiáramoltatásába. Ezáltal
biztosítani lehet, hogy azok elérhetők legyenek minden csoport számára,
függetlenül attól, hogy milyen szintű kommunikációs képességekkel
rendelkeznek.
Garantálni kell, hogy más állampolgárokkal egyenlő esélyű elbánásban
részesülnek, és nem utasítják el őket az egészségügyi ellátásból, sem az
életmentő beavatkozások elvégzésétől fogyatékosságuk okán. Ehhez
szorosan hozzátartozik a kórházak személyzetének informálása arról,
hogy miként kell módosítani a normál eljárásokat úgy, hogy azok a
speciális szükségletekkel bíró személyek számára is elérhetőek legyenek
(segélyhívó gomb elérhetővé tétele, vagy a beteg testhelyzetének
megváltoztatása anélkül, hogy nyomásból fakadóan sérülést okoznánk).
Forrás:http://edf-feph.org/newsroom/news/persons-disabilities-strippedcommunity-based-support-and-protective-equipmentduring?fbclid=IwAR00lH93AgP7kHTp7DDOd_yi_zZN8x5J9MDmO34hI5csmcHaur5XK6Ee3Y
Angol nyelvről fordította: Taskovics Adél
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HÍR, ÉRDEKESSÉG
Ezt kell tenni, ha továbbra is törlesztenénk hitelünket
A Magyarországon kihirdetett, rendkívüli veszélyhelyzetre való tekintettel
a kormány automatikus fizetési moratóriumot léptetett életbe a
magánszemélyek, és vállalatok által felvett kölcsönök tekintetében. Ide
értendő minden olyan hitel, melyet a 2020. március 18-án 24 órakor már
fennálló szerződés alapján folyósítanak. A fizetési kötelezettséget 2020.
december 31. napjáig függesztették fel. A moratórium lejárta után a
felhalmozódott kamatot a havi törlesztő részletekkel együtt kell megfizetni,
egyelő részletekben.
Aki nem szeretne a fizetési moratóriumban maradni, egy erre vonatkozó
nyilatkozat kitöltésével jelezheti bankja felé. A jelenlegi helyzetet
figyelembe véve tanácsos, hogy ezt a bankok személyes felkeresése
nélkül tegyük meg.
A cikk végén található link megnyitásával az alábbi bankok ügymenetéről
tájékozódhatnak
Budapest Bank
CIB Bank
Erste Bank
K&H Bank
MKB Bank
OTP Bank
Raiffeisen Bank
Sberbank
Sopron Bank
Takarékbank
UniCredit Bank
Nyilatkozatukat az ügyfelek bármikor visszavonhatják, ezt követően
mentesülhetnek fizetési kötelezettségeik alól.
Forrás:
https://hitelnet.hu/jelzaloghitel/ezt-kell-tenni-ha-tovabbra-istorlesztenenk-hitelunket/
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Szociális ellátásokat érintő változások a veszélyhelyzet
idején
2020. április 6-án lépett hatályba a 88/2020. (IV. 5.) számú
kormányrendelet. Ez az egyes szociális, - és gyermekvédelmi ellátásokkal
kapcsolatos teendőket írja elő.
Az alábbiakban az olvasókat leginkább érintő rendelkezéseket
ismertetem. Az intézkedések fő célja a különféle ellátások, és
kedvezmények folytonosságának biztosítása a veszélyhelyzet időtartama
alatt.
A fogyatékosságtól, egészségi állapottól függő ellátásokhoz szükséges
felülvizsgálatok nem végezhetők el a veszélyhelyzet megszűnéséig. Az
érintett kedvezmények, ellátások más okból megvonhatók ebben az
időszakban is. Például: ha a rokkantsági ellátásban részesülő személy
jövedelme meghaladja a keresetkorlátot, jogosultsága most is
megszüntethető.
A szociális ellátásban részesülő személyek számára továbbra is zajlik a
folyósítás, az ehhez szükséges felülvizsgálatokat pedig nem végzik el
még akkor sem, ha ezekben a hetekben, hónapokban válna esedékessé.
A rendelkezés érvényes: a veszélyhelyzet időtartama alatt, és az annak
elmúltát követő 15. napig. A rendelkezés az ápolási díjban, és a
gyermekek otthongondozási díjában részesülőkre is vonatkozik. Ha ezek
megállapítására épp ebben az időszakban folyik eljárás, a szakértői
(személyes találkozást igénylő) vizsgálat mellőzhető. Az eljárás a
vonatkozó hivatalos iratok (kórházi zárójelentés) ismeretében is lezárható.
Ezek elektronikus úton is továbbíthatók az illetékes hatóságok felé.
Az ebben az időszakban lejáró közgyógyellátások meghosszabbodnak a
veszélyhelyzet elmúltát követő 90 napig.
A rehabilitációs ellátás a rehabilitáció időtartamára, de legfeljebb 3 évre
állapítható meg a jogosultnak. Ezt a 2011. évi CXCI. törvény szabályozza.
A mostani időszakban lejáró ellátások a veszélyhelyzet elmúltát követő
második hónap végéig meghosszabbodnak.
Forrás: https://rehabportal.hu/jogszabaly/ellatasokat-es-szolgaltatasokaterinto-valtozasok-a-magyar-kozlonyben/
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Segédanyag a maszkok jelölésének értelmezéséhez
A koronavírus járvány kitörésével mindennapjaink részévé váltak a
szájmaszkok, melyek használata nélkül nem is tanácsos kilépni az utcára.
Sok fajtájuk ismert, épp ezért lehet érdemes tisztázni az egyes jelölések
mögött rejlő jelentést és azt, hogy melyiket érdemes beszerezni a mind
teljesebb biztonság érdekében.
Az oly sokszor hallható, olvasható FFP angol rövidítés, melynek jelentése:
"filtering facepiece", azaz szűrővel ellátott védőeszköz az arcon.
A maszkok osztályozásánál fontos mérőszám: az áteresztési érték.
Meghatározza, hogy a belélegzett levegő hány százalékát képes
megszűrni a bennük levő szűrőrendszer.
Az FFP1-es termékek esetén ez a szám 20 százalék körül van, tehát a
belélegzett levegő csupán 80 százalékát szűrik meg. Általában az
illeszkedésük sem tökéletes, ami még tovább csökkenti hatékonyságukat.
Nem nyújtanak védelmet a vírusokkal szemben, inkább azoknak ajánlatos
használatuk, akik fúrásra, vágásra, kézi csiszolásra készülnek.
FFP2: itt az áteresztési tényező 6-8 százalék körüli. Ez az érték az
előzőnél jóval nagyobb hatásfokot jelez, ám még ez sem jelent tökéletes
védelmet.
FFP3: Áteresztési értékük 1 százalék körül van, tehát a belélegzett levegő
99 százalékát képesek megszűrni.
A fentebb ismertetett számok természetesen csak akkor érvényesek, ha
a maszkot tökéletesen illesztjük az arcunkra, és nem mozdítjuk el.
Ellenkező esetben a védelem értéke jelentősen csökken.
Felhasználhatóságukat illetően kétféle jelöléssel találkozhatunk:
1. Az "R" jelentése: "reusable", vagyis újrahasznosítható.
2. NR "non reusable", vagyis nem újrahasználható.
A legtöbb kereskedelmi forgalomban kapható maszk csak egyszer
használatos.
Összeállította: Szerkesztő
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Új technológiai fejlesztések a koronavírus elleni védekezés
jegyében
Az Izraeli Műszaki Intézet (Technion) tudósai több, mint húsz
laboratóriumban dolgoznak azon, hogy segítsenek az új típusú
koronavírus terjedését megállítani. Ennek érdekében gyógyszert, és
védőoltást is fejlesztenek. Olyan robotrendszerek megalkotásán is
dolgoznak, amelyek távolról végzik a betegek ápolását és megfigyelését.
A legjelentősebb újításnak most mégis azt az okostelefon nagyságú
eszközt tekinthetjük, mely gépi tanulásra alkalmas szenzorokat működtet.
Ezek az érzékelők a páciens leheletéből képesek kimutatni a koronavírus
fertőzést, még mielőtt a beteg tüneteket produkálna.
A szenzorokat – a matricához hasonlóan – kézre vagy mellkasra is lehet
illeszteni: ekkor a bőrön át mutatják ki a betegséget.
Az Izraeli Űrtechnikai Intézet (IAI) kutatói a Samir Egészségügyi
Központtal együttműködésben olyan rendszert dolgoztak ki, mely UV
sugárzáson alapul és kórházi szobák gyors fertőtlenítését teszi lehetővé.
A tisztításhoz használt anyagot az IAI állította össze. Ez a módszer
munkafelületek, és dialízisgépek kezelések közti fertőtlenítésére is
alkalmas lehet.
Forrás:
https://index.hu/techtud/2020/03/31/izraelben_aiszenzort_fejlesztettek_a_koronavirus_korai_diagnozisara/
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Vakvezető kutyák kiképzése home office-ban
A járványügyi helyzetre való tekintettel a Baráthegyi Vakvezető Kutya
Iskola munkatársai, így a kiképzők is otthonról dolgoznak.
A karantén ideje alatt a kiképzők kerülnek minden forgalmas helyszínt
(például: plázákat, mozikat és a tömegközlekedést). Ehelyett a
csendesebb utcákon, vagy otthon gyakorolnak a kutyákkal. A
legalapvetőbb feladatok, mint a szintkülönbségek jelzése, akadályok
megkerülése, vagy a lépcsőn történő közlekedés betanítására ilyen
körülmények között is van lehetőség.
A lakásban történő tanulás során olyan apró tudnivalók elsajátítására is
alkalom nyílik, melyeknek a sikeres vizsga letételében nincs szerepük, de
a látássérült gazdik életét jelentősen megkönnyíthetik. Ilyen a leesett
tárgyak megkeresése, kézbe adása, ülőhelyek mutatása, szék, vagy
asztal alá bújás, vagy a szőrápolás, esetleg állatorvosi vizsgálat során
tanúsított együttműködés.
A tudomány mai állása szerint a kutyák nem kapják el és nem is hordozzák
a vírust, az nincs kizárva, hogy a bundájukról átviheti magára az ember.
Éppen ezért minden séta után ajánlatos megtörölni mancsukat és
szőrüket fertőtlenítős törlőkendővel vagy szappanos vizes törölközővel.
Forrás:
https://www.barathegyisegitokutya.hu/a-vakvezetokutyakkepzese-is-atkerult-home-office-ba

Új tartalommal bővült a Telefotel információs rendszer
A Telefotel információs szolgáltatás elsősorban azokat a látássérülteket
kívánja tájékoztatni, akikhez nem tudnak eljutni az interneten fellelhető
információk. A hírek, aktualitások meghallgatásához tárcsázni kell a 0680/80-4585-ös zöldszámot, mely ingyenesen hívható.
A menüben a 9-es gomb megnyomása után a járványhelyzetről
informálódhatunk, Zentai Edit rádiós műsorvezető felolvasásában.
Forrás:
https://www.facebook.com/story/graphql_permalink/?graphql_id=UzpfST
E2NzEzODIxMzY2OTI4MToxMDc4MDI1MDU5MjQ3MjU0
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Speciális szájmaszk siketeknek és nagyothallóknak
A 21 éves Ashley Lawrence, a Kelet-Kentucky Egyetem diákja. Siketek és
nagyothallók oktatására specializálódott tanárnak készül. A koronavírus
járvány miatt most ő is otthonról tanul.
”A Facebook-ot böngészve láttam, hogy nagyon sokan gyártanak
maszkokat, hogy ezzel kiváltsák a csupán egyszer használatos
védőfelszereléseket. Ekkor fogalmazódott meg bennem a gondolat: mi
lesz a siketekkel és nagyothallókkal? Úgy éreztem: a társadalomnak erről
a rétegéről a gyártók nem gondoskodnak megfelelően. Most mindnyájan
pánikban vagyunk, mégis sok olyan ember van, akikre nem gondoltak.
Alapvető fontosságú, hogy minden embernek lehetősége legyen
megfelelő módon kommunikálni másokkal”.
Miután Ashley megosztotta gondolatait édesanyjával, együtt különleges
maszkok gyártásába kezdtek.
Munkájuk során figyelembe vették, hogy a jelnyelvet használók számára
a kézmozdulatok mellett a mimika is fontos része a kommunikációnak. A
száj körüli részen a maszk átlátszó műanyagból készült, ahogyan az
egyetemista lány fogalmaz: „ablakot” varrtak rá.
„Különböző, egyedi megoldásokkal is próbálkozunk azok számára, akik
cochlearis implantátum, vagy egyéb, hallást segítő eszköz használata
miatt nem takarhatják el fülüket és annak környékét. Számukra jelenthet
megoldást a maszkok fej, vagy nyak körüli rögzítése”.
A plasztik „ablakok” szerepéről Ashley elmondta: rendkívül fontos lehet
azok számára is, akik szájról olvasnak.
A jelnyelvet használók számára pedig az arckifejezés a nyelvtan része.
„Ha ennek a fele elvész amiatt, hogy maszkot viselsz, az olyan, mintha a
mondanivalód fele hiányozna”. – nyilatkozta
„Nem számolok fel értük semmit.Ha érkezik külföldről is megrendelés,
lehetséges, hogy szállítási költség lesz, de a maszkok akkor is ingyenesek
maradnak”. – mondta el Lawrence.
(Szerkesztői megjegyzés: a maszkok használóitól az a visszajelzés
érkezett, hogy kellemetlenné teszi a maszkok használatát a száj körüli
műanyag lap bepárásodása.)
Forrás: https://www.lex18.com/news/coronavirus/college-student-makesmasks-for-the-deaf-hard-ofhearing?fbclid=IwAR2Kjck44iIDEJ_J2gst8ASzIDlCiVTynsgerlRMla1dMW
_NkT7RYmAJJD0
Angol nyelvről fordította: Taskovics Adél
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Robotok helyettesítették a diákokat egy japán egyetem
diplomaosztóján
A japán főváros, Tokió Business Breakthrough egyeteme (BBT) sajátos
módszerrel szervezte meg az idei diplomaosztót, a közösségi
távolságtartás komolyan vétele mellett.
Nem szerették volna elhalasztani a ceremóniát, de végzős diákjaikat is
meg akarták kímélni az ide-oda utazgatástól a koronavírus járvány miatt.
Egy ANA nevű technológiai cég oldotta meg végül a problémát. Olyan
robotokat fejlesztettek ki, amelyek arcára tabletet erősítettek. A tableten
mindig az aktuális diák arca volt látható. Ezeken keresztül a diákok
otthonaikból tudták követni az ünnepséget, Zoom videohívás keretében.
A rendezvényen ezek a mesterséges „lények” képviselték a tanulókat, és
vették át nevükben a bizonyítványokat. A robotok rendkívül életszerűre
sikerültek: a diplomások hagyományos talárját, sapkáját viselték.
Mozgásukat pedig gazdáik irányították otthoni számítógépükkel. A
találmány nem véletlenül kapta a „Newme”, azaz „új én” nevet. Az ötlet
gazdája Janaka Sugo professzor, az egyetem globális menedzsment
karának dékánja volt. Ezirányú gondolatait február közepén osztotta meg
kollégáival egy kari tanácskozáson. Alig másfél hónap alatt meg is
valósították.
„Ez pozitív üzenet lehet a világnak – mondta – remélem, hogy erőt ad
azoknak, akik megoldást keresnek rendezvények szervezésére ebben a
nehéz időben is.”
Forrás: https://www.szeretlekmagyarorszag.hu/robotok-helyettesitettek-adiakokat-a-diplomaoszton-egy-japan-egyetemen/

Összeállította: Szerkesztő
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FELHÍVÁS
Kedves Olvasó!
Amennyiben Ön verseket ír, és szívesen megosztaná egy-egy alkotását
tagtársaival, kérem, jelentkezzen nálam!
A beérkezett írások közül havonta egyet örömmel megjelentetek a
Hírmondó aktuális számában.
Terjedelmi követelmény: maximum 1000 karakter.
A leadás módja: e-mailben, a taskovics.adel@siketvak.hu e-mail címen.
Érdeklődéssel várom a beérkező költeményeket!
Taskovics Adél, szerkesztő

A HÓNAP VERSE
Juhász Gyula: Húsvétra
Köszönt e vers, te váltig visszatérő
Föltámadás a földi tájakon,
Mezők smaragdja, nap tüzében égő,
Te zsendülő és zendülő pagony!
Köszönt e vers, élet, örökkön élő,
Fogadd könnyektől harmatos dalom:
Szívemnek már a gyász is röpke álom
S az élet: győzelem az elmúláson.
Húsvét, örök legenda, drága zálog,
Hadd ringatózzam a tavasz-zenén,
Öröm: neked ma ablakom kitárom,
Öreg Fausztod rád vár, jer, remény!
Virágot áraszt a vérverte árok,
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Fanyar tavasz, hadd énekellek én.
Hisz annyi elmulasztott tavaszom van
Nem csókolt csókban, nem dalolt dalokban!
Egy régi húsvét fényénél borongott
S vigasztalódott sok tűnt nemzedék,
Én dalt jövendő húsvétjára zsongok
És neki szánok lombot és zenét.
E zene túlzeng majd minden harangot
S betölt e Húsvét majd minden reményt.
Addig zöld ágban és piros virágban
Hirdesd világ, hogy új föltámadás van!

Siketvakok Országos Egyesülete
Hungarian Deafblind Association
Székhely: 1146 Budapest, Ajtósi Dürer sor 39.
Levelezési cím: 1089 Budapest, Korányi Sándor u. 30.
Telefon: 06-1/361-2007
Fax: 06-1/209-5829
E-mail: siketvak@siketvak.hu
Adószám: 18061031-1-42
Összeállította, szerkesztette: Taskovics Adél
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