Ú

Új SzemFüles
4. szám, 2010. március-április

Főszerepben a vakvezető kutyák

Humor-zsák

Könyvjelző

Pünkösdi csokor

Jogi percek
Fej-törő

A Siketvakok Országos Egyesületének lapja

4. szám, 2010. március-április

Új SzemFüles

Szerkesztői köszöntő

Tartalomjegyzék

Kedves Olvasóink!
Szerkesztői köszöntő

2

Házunk tája – Egyesületi hírek

3

A napokban találkoztam és
beszélgettem egyik nagyon kedves
barátnőmmel, akivel földrajzi távolság és
az idő hiánya miatt sajnos meglehetősen
ritkán adódik lehetőségem személyesen
„összefutni”. A Duna parton tett, közös
sétánk során rengeteg mindenről szó esett,
igyekeztünk
a
lehető
legteljesebb
mértékben kihasználni a rendelkezésünkre
álló időt. Jó barátom ’hogy létem mellett
élénken érdeklődött a munkám felől is:
„Mi újság a SzemFülessel?”, „Mi
mindenről fogsz írni a legújabb számban?”
Mivel nem szerettem volna válasz nélkül
hagyni a kérdéseit, ezért inkább gyorsan
mesélni kezdtem és elmondtam Neki, hogy
az újsággal minden rendben van. Azzal is
„elbüszkélkedtem”, hogy a február végén
megjelent, idei első szám már színesben
került kinyomtatásra és azt is elmeséltem,
hogy a kollegáim nagyon sokat segítenek a
sokszorosításban,
postázásban,
terjesztésben. „Ugye jól hallom, hogy
ugyanazzal az örömmel, lelkesedéssel
fogtál hozzá a mostani szám elkészítéséhez
is, mint annak idején a legelsőnek?”
„Bizony, így van.” – válaszoltam. „Sok
minden változik körülöttem, bennem, de
nyugodt
szívvel
egyvalamiről
kimondhatom,
hogy
az
életemben
állandóságot képvisel és ez nem más, mint
az írás iránti szeretetem. Évek óta ismersz,
tudod, hogy mindig is szerettem volna
olyan munkát, ami inkább hobby, mintsem
kötelességből
elvégzendő
feladat.
Szerencsésnek mondhatom magam, mert
úgy érzem, mindezt megtaláltam.”
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ugyanúgy, ahogyan nem találsz két teljesen
egyforma természetű embert, én sem
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előtt is titkosak minden alkalommal.”
Barátnőm vidáman, sokat sejtetően
jegyezte meg: „Ez több mint ígéretesen
hangzik, az olvasóknak biztosan tetszeni
fog!” „Ezt, jelen pillanatban csak
remélhetem és örülni fogok, ha tényleg így
lesz.”

szerkesztek egymás után két teljesen
azonos
tartalmú
újságot.”
Kedves
barátnőm azonban nem elégedett meg
ennyivel és addig-addig kíváncsiskodott,
míg végül „beadtam a derekamat” és
megosztottam Vele néhány címet az akkor
már nyers változatban, formázás előtt álló
újság tartalomjegyzékéből: „Az Egyesületi
hírek rovatban ez alkalommal is a
szervezet
életét
érintő,
aktuális
információkat igyekszem közkinccsé tenni,
illetve beszámolok arról a két napos,
szakmai szemináriumról, amit a kollegáim
Leányfalun rendeztek meg hazai és
külföldi társ-szervezetek részvételével. A
Mindennapjaink cikk-sorozatban ezúttal a
Személyi Segítő és Kísérő Szolgálatunk
munkatársaival készített interjú I. része
lesz olvasható. Jogász kollegám ebben a
számban a fogyatékos emberek parkolási
kedvezményeinek
rejtelmeibe
fogja
bevezetni az olvasókat, de természetesen
nem hiányozhat a humor és a rejtvény sem
az újságból. Ez alkalommal is, - mint
mindig - lesznek „meglepetés” írások,
amikről tényleg nem szeretnék árulkodni,
ugyanis ezek a cikkek még a kollegáim

Mire a sétát és a beszélgetést befejeztük,
majdnem teljesen besötétedett, így aztán
kikísértem
a
Nyugati
barátnőmet
Pályaudvarra, ahol elbúcsúztunk egymástól
és mindketten haza indultunk.
Most pedig itt vagyok és annak
reményében zárom „szerkesztői köszöntő”
soraimat, hogy ez alkalommal is minden
Kedves Olvasónk találni fog újságunkban
legalább egy olyan cikket, vagy rovatot,
aminek olvasása közben számára is úgy
fog repülni az idő, mint nekem aznap
délután,
amikor
a
barátnőmmel
találkoztam.

Petner Katalin
Felelős szerkesztő

Házunk tája – Egyesületi hírek

Új helyre költöztünk
Egyesületünk valamennyi részlege – a Jelnyelvi Tolmácsszolgálat, az Információs és
Koordinációs Iroda, valamint a Rehabilitációs egység – Budáról a Kende utca 12., 14. és 16.
számok
alól
új,
a
réginél
jóval
tágasabb
irodahelységbe
költözött!
Április 1-től új irodánk címe - ahol kollegáink megújult környezetben továbbra is a már
megszokott szolgáltatásokkal állnak az Önök rendelkezésére - 1053 Budapest, Múzeum körút
3., 2. emelet (21-es kapucsengő).
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Új környezetben
Az iroda megközelíthető a 2-es metró, a 7-es és 173-as autóbuszok, valamint a 47-es és 49-es
villamosok vonalán az Astoria megállótól.

Meghívó tavaszi közgyűlésre
Ezúton - is - szeretnénk értesíteni Egyesületünk minden kedves tagját, hogy az évente
esedékes, tavaszi közgyűlés 2010. június 05-én, szombaton 9 óra 30 perctől kerül
megrendezésre a szervezet új irodájának csoport-szobájában, a Budapest V. kerület, Múzeum
körút 3. szám alatt.
Mindenkit szeretettel hívunk és várunk, tagjaink részvételére számítunk!
A SVOE vezetősége: Gangl Tamás elnök és Kedves Éda, ügyvezető

Közlemény
Sajnálattal értesítjük kedves tagjainkat, hogy a használt mosó-és hűtőgépcserére lehetőséget
biztosító, Környezetvédelmi és Vízügyi Minisztérium által 2010. március 24.-i kiírással
indult, októberig tervezett „Zöld Beruházási Rendszer Energiatakarékos Háztartási Gépcsere
Alprogram” pályázatot, a túlzott érdeklődésre való tekintettel a Minisztérium idő előtt lezárta,
bizonytalan időre felfüggesztette.

Amennyiben a pályázathoz kapcsolódóan információkhoz jutunk, arról természetesen
tájékoztatni fogjuk tagjainkat!
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Szakmai szeminárium Leányfalun
Március utolsó hétvégéjén szervezetünk vezetősége és munkatársai szakmai napra,
közös együtt gondolkodásra, tapasztalat-cserére invitálták nem csak hazai, de külföldi társszervezetek képviselőit is. A fórum témájának alapját a siketvaksággal élő személyek számára
nyújtott szolgáltatások képezték. Meghívott vendégeink – akik az ország szinte minden
régiójából érkeztek - közül sokan tették tiszteletüket a két napos rendezvénynek otthont adó,
leányfalui Szent Gellért Lelkigyakorlatos Házban
A hazai társ-szervezetek közül
képviseltette magát többek között a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége, a
Látássérültek Közhasznú Egyesülete (LÁRKE), a Vakok Állami Intézete, a miskolci
Baráthegyi Vakvezető és Segítőkutya Iskola Alapítvány, a szegedi Kreatív Formák
Alapítvány, a Győr-Moson-Sopron megyei Jelnyelvi Tolmácsszolgálat, a SINOSZ Zala
megyei és Fejér megyei Jelnyelvi Tolmácsszolgálata, a Halmozottan Sérültek Országos
Szülőszövetsége, valamint a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány is
A hazai társ-szervezetek képviselői mellett közép-kelet európai siketvak szervezetek
szakemberei is megtisztelték jelenlétükkel Egyesületünk programját: szlovák, román, szlovén
és bolgár vendégeknek is örülhettünk a két napos szakmai konferencián.
A szeminárium célját az Egyesület vezetősége így fogalmazta meg: „Célunk, hogy a siketvak
személyeknek jelnyelvi tolmácsolási, rehabilitációs vagy egyéb szolgáltatást nyújtó
szervezetek, egyesületek szakemberei, képviselői egyrészt megismerjék szervezetünk
tevékenységét, másrészt a résztvevők együtt gondolkodjanak a szolgáltatások fejlesztésén,
valamint szoros szakmai kapcsolat, együttműködés kialakítására nyíljon lehetőség a középkelet európai régióban működő szakmai szervezetekkel.”
A szakmai konferencia első napjának előadás- és workshop sorozatát Kedves Éda, az
Egyesület ügyvezetője nyitotta meg. Rendezvény-megnyitó szavaiban köszöntötte a szép
számmal összegyűlt látás- és hallássérültekkel foglalkozó hazai és külföldi szakembereket,
majd ezt követően beszélt a siketvakságról, mint fogalomról, bemutatta szervezetünk
felépítését, valamint az Egyesületen belül működő három egység – a Jelnyelvi
Tolmácsszolgálat, a Rehabilitációs Részleg, valamint az Érdekvédelmi és Koordinációs Iroda
– tevékenységét, illetve a szervezet által a siketvak emberek számára nyújtott szolgáltatások
körét.

Kedves Éda ügyvezető prezentáció közben
Kedves Éda szervezet-bemutató előadását Kemény Péter, a Szociális és Munkaügyi
Minisztérium Fogyatékosságügyi és Rehabilitációs Főosztálya főosztályvezető helyettesének
prezentációja követte. Az előadó az állami és civil szervezetek hivatali, valamint törvényileg
biztosított együttműködésének hátterébe nyújtott bepillantási lehetőséget a szakmai
szeminárium résztvevőinek. A prezentációból megismerhettük a Szociális és Munkaügyi
Minisztérium Fogyatékosságügyi és Rehabilitációs Főosztályának felépítését, valamint azokat
az eredményeket, amelyeket a Minisztérium a civil szektorral közösen, szoros
együttműködésben ért el.
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Kemény Péter az előadói pulpituson
A közösen elért eredmények sorában szó esett a legutóbbi sikertörténetről, a 2009
novemberében elfogadásra került jelnyelvi törvényről. Az előadó beszélt továbbá a
fogyatékos személyek esélyegyenlőségéről szóló 1998. évi törvényről, e rendelkezés
megalkotásának hátteréről, eredményeiről is. Kemény Péter prezentációjában a fogyatékos
ügy egyik fontos eredményének nevezte a rehabilitációs járadékról szóló 2007. évi LXXXIV.
törvényt, amelynek értelmében az állam nem a passzív rokkantsági ellátásokat preferálja,
hanem sokkal inkább abban segíti a megváltozott munkaképességű munkavállalókat, hogy
egy három éves, rehabilitációs ciklust követően esélyük legyen visszahelyeződni a munkaerőpiacra. Az akadálymentesítés kapcsán szóba került, hogy a különféle szolgáltatások
igénybevételének lehetőségét minden fogyatékkal élő számára biztosítani kell, amihez a tárca
igyekszek megfelelő hátteret, segítséget nyújtani. Az előadó bemutatott egy a közelmúltban
kiépült, különleges szolgáltatást, amely a súlyosan, halmozottan sérült családtag
gondozásában próbál segítő kezet nyújtani a szülőknek. A Fecske szolgáltatás szakemberei az
otthon-ápolással járó nehézségeket igyekeznek megkönnyíteni a szülők számára azáltal, hogy
néhány órás időtartamra átveszik a halmozottan sérült családtag gondozását. E programban
dolgozó szakemberek a hét minden napjának minden órájában elérhetőek. Az előadó beszélt
továbbá az elemi és foglalkozási rehabilitáció területét érintő, már meglévő eredményekről és
még megvalósítás előtt álló célokról. A prezentáció során Kemény Péter bemutatta a
Minisztérium, valamint a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Közalapítvány, illetve
az Országos Fogyatékosügyi Tanács együttműködésének rendszerét, továbbá a rehabilitáció,
valamint a foglalkoztatás és a szolgáltatás-bővítés során elért, közös eredményeket. Az
előadás utolsó negyed órájában a Minisztérium képviselője felvázolt néhány a közeljövőben
megvalósításra váró feladatot, teendőt, majd a prezentáció végén lehetőség nyílt
kérdésfeltevésre, melyeket az előadó a párbeszéd jegyében igyekezett röviden megválaszolni.
Mindkét előadás időtartama alatt jelnyelvi, valamint idegennyelvi tolmácsok biztosították a
zavartalan és akadálymentes kommunikáció lehetőségét az előadók és a hallgatóság között.
A délelőtti előadások után ebédszünet következett, majd délután a workshopoké lett a
főszerep. Az ebédet követően a szeminárium résztvevőinek koradélután az alábbi workshopok
közül nyílt lehetősége a választásra:
Az érdeklődők jelnyelvvel kísért, „kiselőadást” hallhattak a „Tolmácsolási specialitások,
alternatív kommunikációs lehetőségek használata siketvak személyek kommunikációjában”
témakörben.
Egyesületünk pszichológusa várta mindazokat, akik „A pszichológiai segítés formái és
szerepe az egyéni megküzdésben siketvak személyek részére” című workshopra voltak
kíváncsiak.
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Érdekes témának ígérkezett a „Kutyakiképzés siketvak személyek számára”, melyről a
miskolci Baráthegyi Vakvezető és Segítőkutya Iskola Alapítvány vezetője, Mezősi Tamás
osztotta meg gondolatait a hallgatósággal.

Mezősi Tamás, érdeklődők „gyűrűjében”
Nagy érdeklődésre tartott számot az „Adaptációk a siketvak személyek elemi rehabilitációs
szolgáltatásainak területén”, valamint az „Együttműködések lehetőségei és szerepe a komplex
ellátásban” címet viselő, közös „műhely-munka” is. Valamennyi workshop a szakmai
tapasztalatok egymással való megosztása, illetve az együtt gondolkodás, valamint a jövőben
elérendő, közös célok meghatározásának jegyében zajlott.
A nap lezárásaként, a vacsorát követően lehetőség nyílt kötetlen beszélgetésre az egyes
szervezetek képviselői között.
A konferencia második napját az előző napi workshopok témavezetőinek, felelőseinek
beszámolója nyitotta meg, melynek során tapasztalat-cserére is sor került az egyes
„műhelyek” résztvevői között. Ezután következett a konferencián résztvevő, közép-kelet
európai társ-szervezetek bemutatkozó előadásainak megtartása, majd az ebédszünet.
A délután folyamán kerekasztal beszélgetésre került sor, melynek témája az egyes társszervezetekkel közös együttműködési területek feltérképezése, ehhez kapcsolódóan pedig
együttműködési programtervek kialakításának összeállítása volt, melynek keretében
megállapodás született az egyes szervezetek közötti, még szorosabb hazai és nemzetközi
együttműködésről.
A szakmai munka lezárásaként Kedves Éda, az Egyesület ügyvezetője köszönte meg a társszervezetek képviselőinek konferencia-részvételét és a kétnapi, közös munka sikerét,
eredményeit.

Ott jártunk…
Márciusi IT klub az „Informatika a Látássérültekért” Alapítvány szervezésében

Március 10-én, szerda délután ismét ellátogattunk az „Informatika a Látássérültekért”
Alapítvány ismeretterjesztő, informatikai klubjába, melyre ez alkalommal is a Vakok Állami
Intézetének kultúrtermében került sor. A rendezvény témája ezúttal a hazánkban még kevésbé
ismert, de a világban már széles körben elterjedt DAISY könyvek bemutatása volt. Az
érdeklődők számára az Alapítvány munkatársa, Fehér István tartott előadást, aki nem csupán
elméletben, de a gyakorlatban is bevezette a szép számmal összegyűlt hallgatóságot a DAISY
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technológia különleges világába. A klub regisztrált vendégei ez alkalommal egy-egy DVD-t
kaptak ajándékba, amelyen az AMIS lejátszó szoftvert, illetve különböző DAISYhangoskönyveket tettek elérhetővé az Alapítvány munkatársai.
Szuhaj Mihály, az Alapítvány elnöke köszöntő szavait követő, téma-bevezető
gondolataiban kiemelte, hogy az Alapítvány egyik fontos céljának tekinti a DAISY-könyvek
minél szélesebb körben történő megismertetését, „terjesztését” a hazai látássérült emberek
körében.
A bevezető szavak után az előadó, Fehér István először ismertette a DAISY technológia
történetét: Megtudhattuk, hogy a kezdeményezés Japánból indult világhódító útjára, de
szülőföldje, „bölcsője” lehetett volna kis hazánk is, hiszen az úgynevezett hibrid
hangoskönyvek hasonlóak voltak a jelenlegi DAISY-könyvekhez. Mivel azonban csak kevés
könyv készült el ilyen, hibrid hangoskönyv formátumban, ezért az nem terjedt el igazán.
Fehér István kiemelte, hogy a hangoskönyvek bizonyos szempontból csak nehezen
használhatóak a vakok és gyengénlátók számára többek között azért, mert, például nem
nyújtanak lehetőséget a navigálásra sem a tartalomban, sem a fejezetek, sem pedig az egyes
mondatok között. A DAISY formátum azonban a hangoskönyvekkel szemben ezt a
lehetőséget is biztosítja.

Az előadó, Fehér István
Az előadás során szóba került, hogy a DAISY könyvek jelenleg háromféle változatban
készülhetnek:
Az első változat az úgynevezett „hagyományos”, csak hanganyagot tartalmazó könyvek. Ezek
hasonlítanak leginkább a jelenlegi hangoskönyvekre, mivel navigációs lehetőségeik
meglehetősen korlátozottak.
A másik változat a szöveget és hanganyagot is tartalmazó könyvek: ez a típus nagyon
felhasználó-barát, ugyanis ebben a változatban összeadódnak az igényes hanganyag és a
navigálható, kereshető szöveg előnyei. Elkészítése azonban meglehetősen idő-és
munkaigényes feladat, hiszen a szöveg és a hanganyag részeit mondatonként kell
szinkronizálni. Az elkészítés folyamata automatizálható, amennyiben a hangállományokat a
szerkesztő program beszédszintetizátoros hangelőállító egysége végzi.
Harmadik változatként szó esett a csak szövegállományt tartalmazó DAISY-könyvről:
Megtudhattuk, hogy néhány DAISY lejátszó arra is alkalmas, hogy a szöveget a beépített
beszédszintetizátor segítségével játssza le.
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A különféle DAISY-könyv változatok ismertetése után arra is fény derült, hogy a nemzetközi
könyvtárak létrehoztak egy konzorciumot annak érdekében, hogy a technológia fejlesztését és
szabványosítását az egész világon felügyeljék. Munkájuk eredményeként a DAISY
hangoskönyvekből jelenleg két formátum terjedt el, a 2.02 verziószámú és a 3.0-s verziójú. A
kettő között mindössze annyi a különbség, hogy az esetleges szövegfájlok az első verzióban
HTML, a másikban pedig XML formátumban tárolódnak. Az utóbbi több lehetőséget biztosít
a navigálásra, és segítségével például matematikai egyenletek is leírhatóak. Ettől eltekintve a
két típus egymással teljesen kompatibilis és a mai DAISY lejátszók többsége mindkettővel
„megbirkózik”.
A közel egy órás bemutatót követően kötetlen beszélgetésre is lehetőség nyílt, ahol a
résztvevők feltehették kérdéseiket, megoszthatták észrevételeiket, javaslataikat az előadóval.

„Új Látásmód” projektnyitó rendezvény

Március 11-én, csütörtökön került sor a Vakok és Gyengénlátók Közép-Magyarországi
Regionális Egyesületének (továbbiakban: VGYKE) - Európai Uniós támogatásból
megvalósuló - „Új Látásmód” – Érzékenység, innováció és közös tanulás a látássérült
emberek munkaerő-piaci re/integrációjáért projektjének nyitó rendezvényére, melynek a Hotel
Ében adott otthont.
A konferenciát sajtótájékoztatóval egybekötött reggeli előzte meg, melynek keretében a média
képviselői megismerhették a program céljait, tevékenységeit és várt eredményeit, valamint
feltehették kérdéseiket a projekt menedzsmentjének. A sajtóreggelit, majd a regisztrációt
követően magát a rendezvényt Németh Orsolya, a VGYKE alelnöke, a projekt szakmai
vezetője nyitotta meg, aki egyúttal a konferencia moderátorának feladatkörét is ellátta. Az
esemény résztvevőit köszöntő, bevezető gondolatai után bemutatta a szakmai nap előadóit,
majd ezt követően az Egyesület elnöke, az „Új látásmód” program projektvezetője, Fodor
Ágnes tartotta meg prezentációját.

Fodor Ágnes, a VGYKE elnöke, a projekt vezetője
Előadásában bemutatta a szervezet sokoldalú tevékenységét, felépítését és működését, szót
ejtett az eddig elért sikerekről, eredményekről, majd felvázolta a VGYKE jövőbeni terveit,
céljait. Néhány szóban bemutatásra került az „Új látásmód” program is, amelyről
megtudhattuk, hogy annak alappillérét két, még korábban, sikerrel megvalósított HEFOP
program tapasztalatai körvonalazzák. Ezen programok közül az elsőt, - a „Partnerünk
Európa”- Látássérültek integrált megközelítésű, alternatív képzése és foglalkoztatása – dr.
Nagy Marianna, a projekt pedagógiai vezetője ismertette, a VGYKE elnökének előadása után.
Dr. Nagy az Európai Unió által finanszírozott 2005. szeptember 1. és 2006. október 31. között
megvalósult programról elmondta, hogy annak keretében 36, érettségizett látássérült kapott
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lehetőséget európai üzleti asszisztens OKJ-s bizonyítvány megszerzésére, ezt követően pedig
esélyt a nyílt munkaerő piacon történő elhelyezkedésre. Mint azt kiemelte, az Egyesület
mellett, a projekt megvalósításában konzorciumi partnerként részt vett a Magyar Vakok és
Gyengénlátók Országos Szövetsége, valamint az Esély XXI. Kht., a program képzési
szakaszának lebonyolítására pedig integrált környezetben, a SZTÁV Zrt. által biztosított
tantermekben került sor.
A projekt pedagógiai vezetőjének előadásából megtudhattuk, hogy nem csak a program
képzési szakaszában, de később, a foglalkoztatási részben is sok nehézséggel kellett
szembesülniük. Mint kiderült, ezen problémák – közlekedési és tájékozódási nehézségek,
aláírás-problémák, önéletrajz és motivációs levél elkészítése, majd a képzési szakasz végét
követően a tanfolyam résztvevőinek nyílt munkaerőpiacon történő elhelyezése – orvoslásában
a projektben résztvevő vak, aliglátó és gyengénlátó fiatalok számára nagy segítséget jelentett
a programban közreműködő mentorok tevékenysége, akik áldozatos munkájuk, szakmai
tapasztalataik révén sokat tettek e projekt sikeréért.
Szó esett annak a módszertani központnak a kialakításáról is, amelyet az Egyesület a
projekthez kapcsolódóan, annak részeként a XIV. kerületben hozott létre. A zuglói
önkormányzat által adományozott, bérházi ingatlan felújítását követően sor került az
úgynevezett „mintairoda” berendezésére is, ahol olvasó,–és nagyító programmal felszerelt
számítógépek mellett nagy nyomógombos telefonok, scannerek, Braille nyomtató és egyéb, a
látássérült hallgatókat segítő eszközök váltak elérhetővé a tanfolyam résztvevői számára.
Ezeket a technikai eszközöket nem csupán a képzési, hanem a foglalkoztatási szakaszban is
igénybe vehették a projekt résztvevői.
A pedagógiai vezető előadásából az is kiderült, hogy a tanfolyamot lezáró írásbeli, szóbeli,
valamint gyakorlati vizsgát a programban résztvevő, valamennyi hallgató – akik közül
mindössze egyetlen projektrésztvevő „morzsolódott le” a program időtartama alatt - sikeresen
teljesítette. A prezentáció végén Dr. Nagy Marianna kiemelte azt a mindenképpen
példaértékű, „statisztikai adatot”, mely szerint a projektben európai üzleti asszisztens
bizonyítványt szerzett, 35 látássérült résztvevőből 27 hallgatót sikeresen elhelyeztek a
munkaerőpiacon.
A „Partnerünk Európa” program bemutatása után a VGYKE másik, nagyszabású Európai
Uniós támogatásból megvalósult projektjének összegző beszámolóját kísérhettük
figyelemmel. A „Tudás és kompetencia” - Szociális szakemberek és önkéntesek alternatív
képzése a látássérült személyek munkaerőpiaci reintegrációjáért - című HEFOP projekt
eredményeit annak projektmenedzsere, Veres Katalin ismertette. Előadása elején elhangzott,
hogy ez a program tulajdonképpen a „Partnerünk Európa” projektre épült rá, azzal szorosan
összefüggött, ugyanis az első projekt megvalósításának idején vált nyilvánvalóvá az a tény,
miszerint nagyon kevesen vannak azok a mentor szakemberek, akik segíthetnék a látássérült
emberek nyílt munkaerőpiaci elhelyezkedését. E program során a szervezők arra törekedtek,
hogy minél több, a látássérültek ügyével foglalkozó szakembert vonjanak be a mentorképzés
folyamatába. A mentorképzés mellett krízis és konfliktus kezelő tréninget is indítottak azon
látássérült emberek számára, akik úgy érezték, hogy a későbbiekben szívesen segítenének
egy-egy nehezebb élethelyzet feldolgozásában sorstársaiknak. A képzésbe összesen 45 főt
vontak be, látó és látássérült résztvevőket vegyesen. A projektmenedzser elmondta, hogy a
szervezők kipróbálták a már korábban kidolgozott, a látássérüléssel élők elfogadtatását célzó
érzékenyítő tréninget is, amely az előítéletek, sztereotípiák felszámolásában segítette a képzés
résztvevőit, alapot szolgáltatva ezzel a közös munkának, tanulásnak.
A program keretében 15 látó szakember mentor-képzése, valamint 30 látássérült krízis és
konfliktuskezelő tréningen történő részvétele valósult meg. Mindkét képzési irány
hallgatóinak munkáját szupervíziós folyamat kísérte, ami a szociális szakembereket szakmai
fejlődésükben, az önkénteseket pedig a magasabb szintű önismeret megszerzésében segítette.
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Veres Katalin előadása végén hangot adott abbéli örömének, hogy a projekttel kapcsolatos,
kezdeti nehézségek ellenére végül minden akadály leküzdése után eredményesen zárhatták a
„Tudás és kompetencia” programot.
Az Egyesület által idén útjára indított, harmadik Uniós projektről, az „Új látásmód”-ról
Németh Orsolya, a program szakmai vezetője tartott előadást.
Prezentációjából megtudhattuk, hogy a projekt időtartama 2010. február 1. és 2011. június 30.
közé esik, fő célja pedig a látássérült emberek képzési és munkaerő-piaci reintegrációjának
elősegítése, melyet a projekt keretében új szemszögből igyekeznek megközelíteni. Ebben
konzorciumi partnerük az „Egészséges szervezet, egészséges munkahely” Alapítvány lesz.
A program szakmai vezetője rövid távú célként a VGYKE által korábban megvalósított két
HEFOP program során szerzett tapasztalatok áttekintését, rendszerezését, eredményeinek
felhasználását, nyilvánosságra hozatalát és továbbfejlesztését említette meg, majd hosszú távú
célnak nevezte a látássérült emberek munkaerő-piaci és társadalmi integrációjának
elősegítését, az ehhez szükséges feltételek megteremtődéséhez való hozzájárulást a projekt
keretében létrejövő eredmények révén.

Németh Orsolya, az „Új látásmód" szakmai vezetője
Elmondta továbbá, hogy a projekt megvalósításra váró tevékenységei között szerepelnek
érzékenyítő tréningek leendő munkáltatók részére, képzőintézményi információs napok a vak
és gyengénlátó emberek oktatásának eszközeiről és lehetőségeiről is. Elhangzott, hogy azokat
a nyílt munkaerő-piaci szereplőket, fogyatékosügyi szervezeteket, képzőintézményeket és
szociális szakembereket szeretnék ebbe a projektbe bevonni, akik a látássérült vagy más
fogyatékos emberek munkaerő-piaci re/integrációjában segítséget tudnak nyújtani.
Az előadó arról is beszámolt, hogy a projekt tervezésekor fontos szerepet szántak az
érzékenyítésnek, a szemléletformálásnak, valamint a saját élményen alapuló
tapasztalatszerzésnek. Németh Orsolya prezentációjában felvázolta az „Új látásmód” projekt
4 fő pillérét is. Ezek sorában az első a fogyatékosügyi foglalkoztatási programok
eredményeinek megismerése, ismertté tétele, terjesztése mind szakmai, mind pedig „civil”
körökben. A második a mentorképzés megújítása, új elemekkel történő bővítése, gazdagítása,
valamint ismételt megvalósítása. Harmadik pillérként a felnőttképző intézmények számára
történő tapasztalat-átadást, illetve az ehhez szorosan kapcsolódó képzés-adaptálást említette
látássérültek részére, negyedik „alapkőként” pedig az érzékenyítő tréning „közkinccsé tételét”
nevezte meg a nyílt munkaerő-piaci szereplők számára. Előadása végén a projekt szakmai
vezetője megosztotta a konferencia résztvevőivel a program internetes elérhetőségeinek
lehetőségét.
Az ebédszünet előtti, utolsó előadó a projekt konzorciumi partnerének, az „Egészséges
Szervezet, Egészséges Munkahely” Alapítvány kuratóriumi elnöke, Vizsolyi Ákos volt, aki
egy rövidfilm levetítésének kíséretében mutatta be az Alapítvány tevékenységét, működését
és beszélt az „Új látásmód” programban betöltött partneri-szerepről, vállalt feladatokról,
kötelezettségekről.
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Vizsolyi Ákos, az „Egészséges Szervezet Egészséges Munkahely” Alapítvány kuratóriumi
elnöke
Az ebédszünetet követően, a projektnyitó-rendezvény második részében elsőként a
fogyatékos emberek felnőttképzésében jártas képzőintézmény, a SZTÁV Zrt. igazgatója,
Szilágyi Antal tartott prezentációt, melyben nem csak az általa vezetett intézményt, de a
„Partnerünk Európa” programot is saját „szemüvegén” keresztül mutatta be.
Az előadó nem csupán saját, hanem munkatársai személyes, látássérültekkel kapcsolatos
tapasztalatait is megosztotta a hallgatósággal, majd röviden bemutatta az új OKJ-s képzési
rendszert. Kiemelte, hogy a nyílt munkaerő-piaci szereplőket fontos motiválttá tenni abban,
hogy megváltozott munkaképességű, vagy fogyatékkal élő munkavállalót foglalkoztassanak.
Ennek kapcsán hangsúlyozta a felnőttképző intézmények előzetes felkészítésének,
felkészültségének fontosságát.
Kifejezésre juttatta továbbá abbéli meggyőződését is, mely szerint egy fogyatékkal élőket
szakmai képzésben részesítő intézmény esetében nem elégséges a fizikai környezet, valamint
a tárgyi feltételek megteremtése, a humán háttér biztosítása is elengedhetetlen. Ez utóbbi
feltétel nem csak a képzés, hanem a foglalkoztatás szakaszában is fontos szerephez kell, hogy
jusson, hiszen mindennek az alapja az „emberi tényező”. Szilágyi Antal előadásának
zárógondolataként megfogalmazta azt a két legevidensebb alapkövetelményt, amely
elősegítheti egy fogyatékkal élő munkavállaló beilleszkedését a munkahelyi környezetbe:
Elsőként emelte ki, hogy a befogadó munkahelyen az ott dolgozókat a vezetőség megfelelően
kondicionálja, felkészítse az új munkatárs érkezésére, a másik pedig a nem kampányszerű,
hanem sokkal inkább hosszútávú foglalkoztatás elősegítése.
A SZTÁV Zrt. igazgatójának prezentációját Bányainé Salamon Judit előadása követte, aki a
Közép-Magyarországi Regionális Munkaügyi Központ képviseletében tartott beszámolót a
látássérült személyek foglalkozási rehabilitációját támogató mentorok képzésével kapcsolatos
tapasztalatairól, saját élményeiről, valamint az ehhez kapcsolódó, jövőbeni tervekről.
A projektnyitó rendezvény barátságos hangvételű, hiteles szakmaiságot tükröző előadásainak
sorát Nyikes Fatime beszámolója zárta, aki a „Túloldalról” program érzékenyítő tréningjének
egyik látássérült trénereként „Partnerségben hitelesen” címmel tartotta meg előadását és
osztotta meg a tréninggel kapcsolatos tapasztalatait a hallgatósággal.
A konferencia záró előadását követően Németh Orsolya köszönte meg a résztvevők figyelmét,
majd annak reményében búcsúzott, hogy a közeljövőben ismételten lehetőség nyílik a társszervezetekkel történő együtt-gondolkodásra, az „Új látásmód” eredményeinek prezentálására
egy újabb, a projekthez kapcsolódó rendezvény keretében.

Összeállította: Szerkesztő
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SzemFüles: „Mennyien dolgoztok személyi
segítőként?”

Mindennapjaink

Niki: „A Szolgálatnál kezdetben egyedül,
majd Miklós Csilla kolleganőmmel, tavaly
október 1-je óta pedig már Molnárné
Katona Eszterrel igyekszünk ellátni az
érintettek kísérésének, segítésének szép és
nemes feladatát.”

Bemutatkozik a SVOE Személyi
Segítő és Kísérő Szolgálata
I. rész

Szerveztünk életének mindennapjait
bemutató rovatunkban ezúttal a
Személyi Segítő és Kísérő Szolgálat
hétköznapjaiba nyerhetnek bepillantást
a Kedves Olvasók. A Szolgálat
működéséről annak munkatársaival,
Némethné Rikker Veronikával, Nikivel
és
Molnárné
Katona
Eszterrel
beszélgettem.
Lapunk
mostani
számában első interjú alanyom, Niki fog
„nyilatkozni”, a következő számban
pedig majd a Kísérő Szolgálat másik
munkatársával rögzített beszélgetést
kísérhetik figyelemmel Olvasóink.

SzemFüles: „Mesélnél nekem egy kicsit
magáról a kísérésről, az ahhoz szükséges
mentális állapotról?”
Niki: „A személyi segítés meglehetősen
összetett és felelősségteljes feladat,
melynek során nem csak a saját, de a
bennünk megbízó, siketvak ügyfél életéért,
testi épségéért is mi felelünk az alatt az idő
alatt, amíg kísérésből, ügyintézésből
kifolyólag együtt vagyunk vele. Emiatt
nagyon fontos, hogy reggelente, amennyire
csak lehetséges kipihenten, személyes
problémáinkat a „küszöbön kívül” hagyva
érkezzünk meg a munkahelyre. Mivel
ügyfeleink mindegyike a siketvakság
különböző „fázisainak” más és más szintjét
képviseli, ezért az általunk nyújtott
segítésnek, kísérésnek is személyre
szólónak, egyénre szabottnak, adott
szituációkhoz
alkalmazkodónak
kell
lennie. Mindez rugalmasságot, kellő
odafigyelést
és
türelmet
igényel
részünkről, amit igyekszünk biztosítani az
ügyfeleknek.”

SzemFüles: „Hogyan kezdődött? Mikor
kerültél az Egyesülethez és mi indokolta a
Kísérő Szolgálat elindítását?”
Niki: „2005. október 1-én kerültem a
szervezethez.
Siket
nagymamámat
leszámítva, ezt megelőzően nem álltam
kapcsolatban és nem is dolgoztam együtt
sérült emberekkel, itt a SVOE-nál nyílt
erre elsőként lehetőségem. Az akkori
vezetőség
Juhász
Viki
személyi
segítőjeként
alkalmazott.
Viki
közlekedésben való, mindennapi segítése
mellett a kezdeti időszakban több
munkaterületen is igyekeztem helyt állni,
így bekapcsolódtam a hivatalos ügyek
intézésébe, valamint az egyesületi újság
szerkesztésébe, összeállításába, annak
sokszorosításába is. Ahogy telt az idő,
kolleganőmhöz, Vikihez hasonlóan, egyre
több érintett kezdte igényelni a kísérésből
eredő segítségnyújtás lehetőségét, ezért
szükségessé vált az Egyesületen belül egy
Személyi Segítő és Kísérő Szolgálat
megszervezése, kialakítása.”

SzemFüles: Kik és milyen feltételek
teljesülése mellett vehetik igénybe az
általatok nyújtott szolgáltatást?”
Niki: „Klienseink ingyenesen vehetik
igénybe személyi segítő szolgáltatásunkat,
amennyiben szerepelnek az egyesületi
tagnyilvántartásban és a tárgyévben
esedékes tagdíjat befizették.”
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egy adatlap segítségével mérjük fel, azon
rögzítjük. Itt feltüntetésre kerülnek az
ügyfél személyes adatai mellett esetleges
betegségei, mint például cukorbetegség,
vagy epilepszia. A betegségek tisztázására
azért van szükség, hogy a kísérés folyamán
felmerülő, esetleges hírtelen rosszullét
esetén tudjuk mi a teendőnk és ne érjen
váratlanul bennünket egy-egy ilyen jellegű
szituáció. Az adatlapon két olyan kérdés is
szerepel, ami nagymértékben megkönnyíti
a munkánkat: Az első a kliens korábbi és
jelenlegi
közlekedési
szokásaira
vonatkozik, a második pedig arra, hogy
elsődlegesen miben fog segítséget kérni
egy-egy kísérés alkalmával. Ehhez
kapcsolódóan kell említést tennem egy
másik nyomtatványról is, melyet minden
kísérés esetén, minden egyes klienssel ki
kell töltenünk. Ezen az úgynevezett
„igénylő-lapon” az igénylő neve mellett
szerepel a kísérés pontos időpontja, azaz
annak dátuma, órája, perce, továbbá, hogy
a kliens milyen célra, miért kér személyi
segítőt: például bevásárlás, egészségügyi
ellátás, vagy hivatalos ügyintézés kapcsán
szeretné igénybe venni a Szolgálat
segítségét. Az adatlap fontos részeként
kitöltésre kerül a kísérés cél-állomásának
pontos meghatározása, valamint a klienssel
való találkozás helyének és időpontjának
megadása is. Ezt a lapot a kísérés
megvalósulása után, annak végén az ügyfél
aláírja, hitelesítve ezzel az általunk
elvégzett munkát.”

SzemFüles: „Mi mindenben tudtok segítő
kezet nyújtani a benneteket felkereső
ügyfeleknek?”
Niki: „A Kísérő Szolgálat segítséget
biztosít általános ügyintézés helyszínére,
például.
önkormányzathoz,
postára,
bankba,
biztosítókhoz,
közüzemi
szolgáltatókhoz történő kíséréshez. Ebben
az esetben azonban csak és kizárólag
kísérést tudunk vállalni. Szolgáltatásunk
igénybe vehető továbbá bevásárlás esetén,
azzal a kitétellel, hogy nehéz csomagok
szállítását nem áll módunkban felvállalni.
Kísérést tudunk biztosítani foglalkozási
ügyekben is, például munkahelyre való
eljutásban.
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,
kirándulásokra. Államigazgatási eljárások
esetén is – rendőrség, bíróság, közjegyző,
gyámügy – csak kísérést tudunk
biztosítani,
ügyintézésben
való
segítségnyújtást nem.”

SzemFüles: „Helyileg hol tudjátok
biztosítani a kísérő szolgáltatást? Esetleg
az egész ország területén, vagy csak
Budapesten és az agglomerációban?”
Niki: „Csak Budapesten, illetve a főváros
közigazgatási határától számított 10 km-es
körzeten belül tudunk felvállalni kísérést,
személyi segítést. Országos lefedettség
elérésére
sajnos
jelenleg
nincs
lehetőségünk, kapacitásunk.”

SzemFüles: „Szokott-e bármi nehézséget
okozni nektek egy olyan ügyfél esetében,
akivel először találkoztok?”
Niki: „Igen. Azon ügyfelek esetében,
akikkel először találkozunk, gyakori
problémát szokott jelenteni a „hallásminőségének”
feltérképezése,
annak
kiderítése, hogy az illető milyen
mértékben, mennyire és mit hall. Bizonyos
esetekben nehéz meghatározni, hogy a
kliens számára milyen hangszín, vagy
hangfekvés, hanglejtés használata a

SzemFüles: „Hogyan, milyen módon
méritek fel a kliensek kíséréssel
kapcsolatos igényeit?”
Niki: „A kliensek egyéni igényeit a
legelső, személyes találkozás alkalmával
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kliensek figyelmét mindig igyekszünk
felhívni arra, hogy fehér botjukat,
MVGYOSZ,
vagy
SINOSZ
igazolványukat minden esetben hozzák
magukkal, mert csak ezek megléte mellett
tudunk biztonságosan személyi segítést
vállalni.”

legmegfelelőbb. Ez egyfajta megoldandó
feladatot, kihívást jelent számunkra.
Kísérés során egyébként nagyrészt az
ügyfélnek arra az oldalára igyekszünk
állni, amelyik fülére jobban hall, ezzel is
segítve
őt
a
kommunikációban,
közlekedésben. Látás esetében a halláshoz
hasonló jellegű „problémával” nem kell
szembesülnünk, ugyanis, ha a kliens
részéről
megkapjuk
a
kíséréshez
szükséges, kellő bizalmat, akkor minden
rendben van és működik. A bizalom már
csak amiatt is nagyon fontos, mert
bizonyos közlekedési szituációk során
előfordul, hogy kísérőként a másodperc
törtrésze alatt kell lereagálnunk egy-egy
helyzetet.”

SzemFüles: „A közlekedés mellett van-e
esetleg még valami, ami kihívásokkal telivé
teszi ezt a szép, ám ugyanakkor nehéz
hivatást?”
Niki: „A közlekedés mellett az ügyintézés,
illetve adott esetben egy bevásárlás is
kihívásokkal teli feladat elé tud állítani
bennünket. Ügyintézés során esetenként
türelmetlen
hivatalnokokkal
találjuk
szemben
magunkat.
Bolti
vásárlás
alkalmával pedig előfordul, hogy ideges,
türelmüket
vesztett
vásárlókat,
pénztárosokat is tudnunk kell kezelni
„leszerelni”. Ezek a helyzetek mind-mind
higgadtságot, körültekintést igényelnek.”

„Úton vagyunk…”
SzemFüles: „Tudnál esetleg olyan
közlekedési szituációt említeni, ahol
hirtelen kell reagálnotok?”

SzemFüles: „Adódnak-e kísérés során
vidám, esetleg szomorú percek?”
Niki: „Gyakran előfordul, hogy akár az
ügyintézők, vagy az utcán a járókelők azt
gondolják, rokoni kapcsolatban állunk az
általunk segített ügyféllel. Ezek a
helyzetek olykor inkább mosolyfakasztó,
vagy vicces, más esetekben viszont épp
ellenkezőleg, kínos perceket tudnak
szerezni nekünk és ügyfélnek egyaránt.”

Niki: „Persze! Leginkább nagy tömegben
fordul elő, hogy nagyon észnél kell
lennünk. Ugyanis a közlekedésben részt
vevő, ép és egészséges emberek nagyon
ritkán vannak tekintettel fogyatékkal élő
embertársaikra, illetve az őket segítő
kísérőkre. Mindez abból is adódik, hogy
tömeg
esetében
nincs
előre
meghatározható „útvonal”, előre megírt
„forgatókönyv” aminek mentén az egyes
emberek, egymást követve haladni tudnak,
hanem mindenki a saját maga által
választott „pályán” mozog. Gyakran
előfordul például, hogy szinte „keresztül
esnek” rajtunk, „fellöknek” bennünket,
vagy egyszerűen csak nekünk jönnek,
„átgázolnak” rajtunk, figyelmen kívül
hagyva az általunk kísért ügyfél kezében
lévő fehérbotot. Ehhez kapcsolódóan a

SzemFüles: „Ha egy kliens igénybe
szeretné venni a Kísérő Szolgálat nyújtotta
segítséget, ezt az igényét mikor kell jeleznie
felétek?”
Niki: „Ha egy egyesületi tag személyi
segítőt szeretne kérni, azt legalább két
nappal, azaz 48 órával korábban jeleznie
kell a Szolgálat felé, ellenkező esetben
sajnos nem tudunk kísérőt biztosítani. A
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után elhagyja a megbeszélt helyszínt és
jelenti a szakmai vezetőnek, hogy a munka
meghiúsult. Az ily módon elmaradt kísérés
munkalapját a szakmai vezető igazolja és
megkeresi a megrendelőt, aki számára
500.-Ft /óra + ÁFA kártérítési díj kerül
kiszámlázásra.”

kísérési igény előre jelezhető telefonon, emailben vagy levél útján.”

SzemFüles: „Mi a teendő abban az esetben,
ha valaki esetleg szeretné lemondani a már
megrendelt személyi segítést?”
Niki: „Ha az ügyfél úgy dönt, hogy
mégsem szeretné igénybe venni a kísérő
szolgáltatást, akkor természetesen ezt is
jeleznie kell felénk, legalább 24 órával
előbb, de legkésőbb a kísérés megkezdése
előtt 3 órával.”

SzemFüles: „Hogyan tudják felvenni
Veletek a kapcsolatot az érintettek?”
Niki: „Elérhetőek vagyunk telefonon, a 061/361-2007-es budapesti, vagy a 0670/930-7547-es mobiltelefonszámon. Emailben, 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. em. Kíséréssel
kapcsolatos
igények
jelzésére
munkanapokon 9:00 és 17:00 között van
lehetőség.”

SzemFüles: „Mi történik abban az esetben,
ha az ügyfél saját hibájából nem mondja le
az általa megrendelt személyi segítést?”
Niki: „Ha a megrendelő ügyfél például
megfeledkezik arról, hogy kísérést kért, de
nem mondja le a személyi segítő
megrendelést,
és
ennek
miértjét
megfelelően igazolni nem tudja, akkor a
megrendelő óránkénti 500.-Ft mulasztási
díjat köteles befizetni az egyesület
pénztárába,
bevételi
pénztárbizonylat
ellenében. A személyi segítő - abban az
esetben, ha nem kap értesítést a klienstől,
hogy késni fog, vagy nem szükséges neki
segítői munka - 20 perces várakozási idő

Szerkesztő

Főszerepben a vakvezető kutyák
Vakvezető kutyák napja
2010. március 20.
Szép számmal összegyűltünk 2010. március 20-án, szombaton, ezen a gyönyörű napon, amelyen
még az időjárás is kegyes volt hozzánk, ugyanis a küszöbön álló tavasz tiszteletére – és úgy
éreztük, kicsit talán a miénkre is – kisütött a Nap. Lassan gyülekeztünk a Vakok Állami
Intézetében, sok ismerős ember és kutya üdvözölte egymást, láthatóan külön örülve a
találkozásnak. Még arra is volt idő, hogy a kutyák – e nap tulajdonképpeni főszereplői – az
udvaron egymást kergetve, bolondozva, játszva levezessék a helyszínre utazás fáradalmait, és
felkészüljenek testben és lélekben a napi program egyik fő eseményének számító vakvezető kutyák
versenyére is.
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A rendezvényt Vasteleky-Einbeck Péter, a Somlai Angyalka Alapítvány elnöke nyitotta meg.
Beszámolt az Alapítvány tevékenységéről és terveiről, összefoglalva múltját és jelenét,
reményteljesen felvázolva jövőjét. Ennek keretében ismertette azt az örvendetes tényt, mely szerint
az Alapítvány sokat köszönhet jó szándékú adományozóknak, akik közül sokan vannak
névtelenségüket szándékosan őrző, közismert magánszemélyek – elsősorban művészek, tudósok.
Kiemelte emellett azokat a cégeket, amelyek szintén rendszeresen támogatják az Alapítványt.
Megkérdőjelezhetően örvendetes tény, hogy a szervezet a támogatóktól, adományozóktól több
anyagi erőforráshoz jut, mint magától az államtól. Elhangzott továbbá, hogy ISO 9001/2000
minőségbiztosítási tanúsítvánnyal Európában egyedül a Somlai Angyalka Alapítvány rendelkezik,
mint vakvezető kutya kiképző szervezet.
Természetesen szó esett az árnyoldalakról is: vesztes pályázatokról és az anyagi nehézségekről.
Vasteleky-Einbeck Péter óriási eredményként értékelte a vakvezető kutyákra vonatkozó új,
törvényi szabályozást, mely megakadályozza a segítő kutyák és gazdáik kitiltását a
szupermarketekből, és amelynek köszönhetően többé nem kell a vak embernek bujkálnia, látó
segítséget kérnie a vásárláshoz. Ebben a törvényben egy megújított, sokkal gazdacentrikusabb
vizsgáztatási rendszer is helyet kapott.
A szervezet jövőbeli elképzeléseinek, törekvéseinek sorából az Alapítvány vezetője kiemelte:
szeretnék elérni, hogy az Országos Egészségbiztosítási Pénztár felvegye a vakvezető kutyákat a
támogatott eszközök listájára. E mellett szó esett még a kiképzői létszám tervezett bővítéséről,
illetve egy közép-európai színvonalú rehabilitációs központ felépítésének tervéről, amely jelenleg
még anyagi fedezetének biztosítására vár.
Felmerült továbbá egyéb segítő kutyák (pl. epilepsziás rohamjelző kutyák) kiképzésének a terve is.
Ennek várható időpontját az Alapítvány vezetője nagyon óvatosan és esetlegesen őszre képzeli el.
Minden jövőbeli terv, szándék és elképzelés célja egy irányba mutat: a rászoruló vak embereknek
ne kelljen éveket várniuk egy négylábú segítőtársra. Vasteleky-Einbeck Péter ebben a reményben
zárta beszédét és nyitotta meg a rendezvényt.
Ezt követően a költő, sorstárs Rózsa Dezső nagyon szép és a nap szellemiségét minden tekintetben
tükröző, „Vakvezető kutya” című versét hallhattuk, Kozma Sándor előadásában.
A programot Szabóné Berta Irén, a Vakok Állami Intézete igazgatójának diavetítéssel kísért, igen
kifejező, érdekes előadása is színesítette. Előadásának az általa provokatívnak titulált „”Fehér bot?
Vakvezető kutya? Fehér bot és vakvezető kutya?” címet adta. Amint azt az intézmény
igazgatónője kifejtette: elképzelhető, hogy a fehér botot használó vak emberhez a látók
könnyebben odamennek segítségüket felajánlani, míg a kutyával közlekedő sorstársát látva azt
gondolják, a kutya „mindent megold”, rájuk így már nincs szükség a segítségnyújtásban. Ez
azonban tévedés, hiszen – és ezt minden kutyatulajdonosnak jó tudnia – a vakvezető kutya nem
GPS, és nem taxi. Ők a szemüket adják gazdáiknak.
Ezt követően Szabóné Berta Irén pár szóban ismertette az intézményben folyó komplex
rehabilitáció keretében nyújtott szolgáltatásokat, melyek gyógypedagógiai, szociális, egészségügyi,
pszichés és foglalkozási rehabilitációt foglalnak magukban. Szó esett a szakemberek iskolai
végzettségének fokáról illetve jellegéről is.
Megfogalmazódott az az igen bölcs és megszívlelendő gondolat is, mely szerint: aki nem tud bottal
jól közlekedni, az kutyával sem fog tudni. Az előadást színesítő intermezzóként került
közszavazásra a kérdés: kinek mit jelent a vakvezető kutya? Az eseményen résztvevők közül
többen megszólítva érezték magukat, és határozottan válaszoltak: „szabadságot, társat, hűséget,
megbízhatóságot, biztonságot, önzetlen szeretetet”. Nem lett volna azonban teljes a kép, ha
ugyanez a kérdés nem merül fel a fehér bottal kapcsolatban. Elhangzott a „támasz”, „biztonság”,
„meghosszabbított kar” válaszként – és a vége felé talán félig humorosan, félig komolyan - a
„fegyver” is.
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Az igazgatónő továbbá hangsúlyozta: „Minden kutyával közlekedő vak ember számára fontos,
hogy tudja használni a fehér botot abban az esetben, ha a kutya esetleg valami miatt kiesik a
mindennapi, segítő munkából – például megbetegszik”. Nagyon szimpatikus – mert az integrációt
és a kooperációt segítő – módon azonban nemcsak a látássérültek, hanem a látók számára is akadt
jó tanács a segítségadás helyes módjaival kapcsolatban. Ezen belül felhívták a figyelmet arra, hogy
a látó ember előbb mindig ajánlja fel a segítségét vak embertársának, kérdezze meg tőle, hogy
segíthet-e, hadd döntsön ő ebben a kérdésben. Elhangzott, hogy mire fontos figyelni a
segítségnyújtás során: a közlekedési lámpa színének és a járatok számának közlése a vak ember
számára nagyon hasznos segítség, ugyanis a tudomány mai állása szerint a kutyák nem érzékelnek
színeket. A látó mindig a vakvezető kutyával ellenkező oldalra állva segítsen, tömegközlekedési
eszközön adja át a sofőr mögötti helyet. Ami szintén igen fontos - ám rosszul értelmezett jó
szándékból sajnos gyakran hagyják figyelmen kívül – ne simogassa szolgálat közben a kutyát,
mert azzal eltereli a figyelmét a vezetésről. Ami sajnos szintén megesik néha, ám a legjobb
szándék mellett is igen ártó hatása lehet: ha idegen eteti a kutyát. Legvégül pár mondatban
ismertetésre került (természetesen az anonimitás megőrzése mellett) egy esettanulmány, amelyben
egy fiatalon megvakult tanítónő - akit helyzete zárkózottá, magába roskadttá tett, és akit barátai is
agyonféltettek, -óvtak - kapott egy németjuhász kutyát, majd később egy labradort, akik csodálatos
módon újra nyitottá tették a fiatal nő lelkét azáltal, hogy a kutyák segítségével újra megtalálta élete
értelmét és célját.
A következő előadást Károlyi Csengétől hallhattuk, aki a Royal Canin képviseletében szólt néhány
szót a kutyák helyes táplálásának témájában. Kiemelte a jó minőségű táplálék fontosságát
valamennyi kutya esetében egyaránt, ugyanakkor azonban arra is felhívta a résztvevők figyelmét,
hogy másfajta táplálék jár a kölyök-, és más a felnőtt ebeknek.
A tévhittel szemben – mint megtudtuk – a kutyáknak egyáltalán nincs szükségük a változatosságra
a táplálkozásban, nem úgy, mint az embereknek. Zárógondolatként megfogalmazódott, hogy az
asztalnál kapott falatkák kerülendőek, mert különösen éppen a labrador és a golden retriever igen
hízékony fajta.
Ezt követően Palásti Tibor sorstárs beszélt személyes élményeiről, tapasztalatairól a kutyatartással
és a kutyával való közlekedéssel kapcsolatban. Tibor 1987. január 5-én kapta meg élete első
kutyáját, a Dolly névre hallgató, akkor ötéves németjuhászt, akinek előző gazdája diabéteszben
elhunyt. Eleinte csak fehér bottal, majd pedig csak és kizárólag látó segítséggel közlekedett – a bot
használatát a látó környezet negatív visszajelzései miatt hagyta el. Az aktív apai és férj szerep
azonban (mint amilyen például a segítségnyújtás a bevásárlásban vagy a szülői értekezleten való
részvétel) szükségessé tette számára azt az önállóságot, amelyet a kutya biztosított. Dolly a fajtára
jellemző diszplázia és egyéb betegségek miatt 1991-ig szolgálhatta gazdáját. Ezután kapta meg
Boni nevű rottweiler kutyáját, akit ő maga talált saját maga számára vakvezetőnek, és bár
Vasteleky-Einbeck Péter eleinte érthető ellenérzéseket táplált a fajtára jellemző gyenge
kombinációs készség és alacsony ingerküszöb miatt, végül mégis áldását adta kettősükre. Boni
hatéves szolgálatát többszörösen áttétes daganatos betegség szakította félbe, melyet némi
viselkedésváltozás, de főleg a betegségre jellemző édeskés szag és ragacsos szőrzet jelzett gazdája
számára. Hálásan emlékezett vissza annak az orvosnak az odaadására és megértésére, akinek
köszönhetően egy külön szobában vehetett végső búcsút kutyájától.
A következő a sorban egy Dixi nevű németjuhász szuka volt, aki 1998-2006-ig szolgálta Tibort.
Eleinte két kutya közül kellett választania, és talán növekvő fontossági sorrendben döntött az
említett kutyus mellett. Egyrészt azért, mert az mintegy kiválasztotta őt, másrészt, amikor kérésére
táplálékmegtagadási próbának vetették alá a két kutyát, a másik eb többször is a levegőbe
szimatolt, majd visszafeküdt, míg Dixi egyszerűen odament az élelemhez, és elfogyasztotta azt.
Későbbi kapcsolatuk ennek ellenére nem indult zökkenőmentesen. A kutya ugyanis folyamatosan
> 18 <

Új SzemFüles

4. szám, 2010. március-április

kiképzőjét „követelte”, kereste, sőt a táplálékot sem fogadta el Tibortól, csak akkor, ha az ételt
számára otthagyva, kiment a helyiségből.
Amikor ivartalanító műtétje előtt és után Tibor Dixi mellett volt, fülébe duruzsolva simogatta,
biztatta, végleg barátokká váltak. Dixi most egy egykori gazdája lakóhelyéhez közeli településen él
egy fiatal családnál.
Tibor jelenlegi kutyája, Kofi, az első labrador és az első kan a sorban. Eleinte a labrador fajtával
szemben averziói voltak, mivel túl játékosnak, túl kommunikatívnak tartotta a vezetés komoly
koncentrációt igénylő feladatához. A szükség vitte rá, hogy mégis elfogadja őt társául, mivel
„kényszerbotozó” időszakának kellemetlen emlékei még élénken éltek benne. Érdekfeszítő,
tanulságos, megrendítő és humorban is bővelkedő előadásának összefoglalásaként Tibor elmondta,
hogy fontosnak tartja a szigorúságot, a követelmények támasztását a kutyával szemben, mert ha ez
nem következik be, a négylábú akár figyelemfelkeltő szándékkal is hajlamos lesz a rosszalkodásra.
Hozzátette, hogy minden kutyában új kihívást lát, mivel kipróbálhat vele olyasmit, amit az
előzőekkel még nem tett meg. Ő is kiemelte a táplálás fontosságát, illetve az idegen általi etetés
ellenzését, melynek kivédése céljából a szájkosár használatát jó gyakorlatnak tartja, még ha az nem
is kötelező a vakvezető kutyák számára. Javasolta – és beszédében személyes példájával is
alátámasztotta ezen meggyőződését -, hogy a nyugdíjazásra kerülő kutyánkat ne tartsuk meg, és ne
is a közelünkben éljen tovább.
A nap talán legizgalmasabb része még csak ezután következett. Egy hosszabb szünetet követően
ugyanis a Városligetben megrendezésre került a vakvezető kutyák versenye, melyen igencsak szép
számmal indultak versenyzők. A kellemes, melengető Napsütésben maga a közös séta is nagyon
jólesett az Intézet épülete és a verseny helyszíne között.
A megmérettetés helyszínére érve Vasteleky-Einbeck Péter ismertette a verseny tudnivalóit,
szabályait, melynek értelmében az elbírálás egyrészt az akadálypályán való végigjutás ideje,
másrészt a megállapított hibapontok alapján történik. Megtudtuk, hogy hibapont jár a pálya
elhagyásáért, a visszafordulásért és azért is, ha a gazdi teste érintkezik az akadállyal. A szabályok
figyelembevétele alapján megválasztásra kerülő első három helyezett nem csak egy-egy nagyon
tetszetős kupa, hanem a Royal Canin felajánlásából 17 kilogramm kutyatáp tulajdonosa is lesz a
verseny végén.
A nap folyamán megválasztásra került továbbá a leggyorsabb és a legboldogabb vakvezető kutya,
méghozzá az előbbi a pálya teljesítésének ideje függvényében, az utóbbi pedig közönségszavazással. A leggyorsabb kutyának és gazdájának díja egy kis arany kutyaszobor volt, a
legboldogabb kutyus tulajdonosa pedig 30 000 forint értékű utalványban részesült.

Díjak
A verseny komolyabb nehézségét a magas-akadályok szlalomszerűen elhelyezett sorozata
jelentette. Emellett a lépcsőn való közlekedés természetesen (?) jóval könnyebbnek bizonyult.

> 19 <

Új SzemFüles

4. szám, 2010. március-április

Bátor versenyző az akadálypályán
Rövid előkészület után – amikor a versenyzők regisztrálhattak, és megkaphatták sorszámaikat –
kezdetét vette a megmérettetés. Sokan drukkoltak, kameráztak, fényképeztek és néhányan –
„eléggé el nem ítélhető” módon – lelkesen irányították a megtorpant versenyzőket. Ezek az
akadályok ahhoz hasonlatosak, amikkel az útépítések, felújítások során találkozhatunk: egy léc két
műanyag lábon, körülbelül derékmagasságban. Ez az akadály több esetben is „fejtörést” okozott
kutyának és gazdájának egyaránt, ugyanis a kutya még bőven elfért volna a léc alatt, ám gazdáját
semmi esetre sem vezethette keresztül az akadályon. Részben ennek, részben talán az izgalomnak
és a kitartó szurkoló közönségnek köszönhetően néha előfordult a megtorpanás mellett a
visszafordulás is. A mindennapi életben a kutyák persze nem találkoznak túl gyakran ilyen jellegű
akadályokkal, vigasztalta a résztvevőket a versenyt konferáló Vasteleky-Einbeck Péter.
Akadt néhány versenyző, aki a nem könnyű és ismeretlen terep ellenére is igen szépen, kevés
hibaponttal, és rövid idő alatt tudta teljesíteni a „hosszú utat”.

Tökéletes összhangban
A pálya két szélét szintén az útépítés alatt álló területek elhatárolására használt, háromszög alakú
bóják, illetve a föléjük kifeszített szalagkorlát jelölték ki – a másik oldalon ilyen jelzésre nem volt
szükség, mivel egy alacsony betonerkély fala szinte felkínálta magát erre a célra. Messzebbről – és
némely kutyus esetében azt kell mondanom, sajnos közelebbről is – kutyáikat sétáltató nézelődők
is figyelték az eseményeket.
A versenyt követően minden érdeklődő kipróbálhatta a kutyával való közlekedést, természetesen
bekötött szemmel, fehér bottal a kézben, az akadálypályán. Ez a program főleg a legkisebbek
körében örvendett nagy népszerűségnek és aratott osztatlan sikert.
Az eredményhirdetés perceit feszült várakozás előzte meg, majd a verseny győztesei Dénes Gábor
filmrendezőtől, a Somlai Angyalka Alapítvány kuratóriumi tagjától vehették át díjaikat az
eredményhirdetést követően.
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Dénes Gábor filmrendező a díjátadás pillanatában
Az első három helyezett kihirdetése fordított sorrendben történt, majd az első helyezettnek ott is
kellett maradnia a díjkiosztás helyének közelében, ugyanis ő kapta a leggyorsabb kutyának járó
jutalmat, az aranyszobrocskát is.
Végül a legboldogabb vakvezető kutya kihirdetése is megtörtént, akire a döntéshozás szünetében
adhatták le szavazataikat a program résztvevői. Az illető hölgy egyúttal nyugodtan bezsebelhette
volna a legboldogabb kutyatulajdonos címet is, olyan nagy örömmel, lelkesedéssel és nem
utolsósorban a kutyus felé kimutatott szeretettel és hálával reagált a jó hírre. Öröm volt osztozni az
örömében.

A verseny győztesei
Mindazok a szervezetek és cégek, akiknek ezt a kissé fárasztó, ám annál csodálatosabb napot
köszönhetjük, megérdemlik, hogy név szerint is említésre kerüljenek. Ők: a Somlai Angyalka
Alapítvány, a Vakok Állami Intézete és a Royal Canin mellett: a Fény a sötétben Alapítvány,
valamint a budapesti Lions Clubok.
Sokan, sokfelől érkeztek erre az eseményre, ami az ember nyitottsága és jóra való fogékonysága
tekintetében új reménnyel tölthette el a megfigyelőt. Az állat és az ember egymásra találásának és
barátságának jeleitől pedig mindig, minden körülmények között meghatódunk. Elcsépelt frázisként
hathat, de a kutya az ember legjobb barátja, és mint ilyen, megérdemli, hogy egy nap legalább csak
az ő megbecsüléséről, tiszteletéről, érdemeinek elismeréséről szóljon. Talán nem túlzás azt állítani,
hogy ezek az állatok a barátság legtisztább, legmagasabb szintű formáját nyújtják, hiszen életüket
az embernek áldozzák. A ráutaltság, a kölcsönös függés állapotában pedig mély igazságokra
döbben rá az ember.
A verseny győzteseinek ezúton is gratulálunk, a többieknek pedig álljon itt egy üzenet: „Az igazi
győzelem értéke nem mérhető; nem tárgyakban lakik, hanem az emberi szívekben.”

A beszámolót készítette: Korponai Melinda Angéla
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apostolok tanítását a körülöttük különböző
tájakról, más országokból, idegen népekből
összegyűlt emberek mindegyike a saját
nyelvén hallotta.”

Pünkösdi csokor
Az ünnep eredete, hagyományok,
népszokások
Karácsony és Húsvét mellett talán kevésbé
ismert ünnepünk Pünkösd napja, melynek
eredetéről,
a
hozzá
kapcsolódó
hagyományokról, népszokásokról alábbi
összeállításunkból sok „titokra” fény derül.
Az ünnep eredete

A Szentlélek eltölti az apostolokat

Pünkösd ünnepének eredete egészen az
ókori Izraelig vezethető vissza, ugyanis a
zsidó nép ezen a napon - az Egyiptomból
való kivonulást, vagyis a zsidó húsvétot
követő ötvenedik napon - ünnepelte az
aratás befejezését. A későbbi időkben
azonban már nem csak az aratási munkák
végét, hanem a Sínai-hegyi törvény-adást
(ekkor kapta Mózes Istentől kőtáblákon a
Tízparancsolatot) is megünnepelték a
Pesach szombatját követően, Sabouthkor
(hetek ünnepe). A történelem folyamán ez
a zsidó ünnep egyre fontosabb szerephez
jutott. Már időszámításunk kezdetén
igyekeztek például ehhez a naphoz
igazítani a törvények kihirdetését.

A
későbbiekben
Péter
apostol
prédikációira sokan felfigyeltek. Az ő
hallgatóságának
tagjaiból
később
keresztény
megalakultak
az
első
közösségek, s ettől kezdődően az ősegyház
egyre
több
hívet
szerzett.
A
megpróbáltatások ellenére sokan váltak
Krisztus-követő kereszténnyé, vállalva
ezzel akár az üldöztetést is. Ezért Pünkösd
ünnepét méltán nevezhetjük az Egyház
születésnapjának.
A keresztény világ régóta ünnepli
pünkösdkor a tél jelképes eltemetését. Ez
a szokás olyannyira elterjedt, hogy a
középkorban még az Egyház is elfogadta a
néha kissé pogány szokásokkal kiegészített
vigadalmakat, amikor is szalmabábuk
elégetése vagy épp vízbe dobása jelképezte
a tél végleges befejeztét.

A zsidóságtól eltérően a keresztény
egyházi ünnep kialakulásának történetét a
Bibliából,
egészen
pontosan
az
újszövetségi
Szentírás
könyvéből
ismerhetjük meg, ahol az Apostolok
Cselekedeteinek második fejezetében
találunk róla leírást: „Jézus Krisztus halálát
és feltámadását, azaz a húsvétot követő
ötvenedik
napon
az
apostolok
összegyűltek. Ekkor hatalmas zúgás
támadt, mintha szélvihar közeledett volna a
házhoz, ahol együtt voltak. Majd
lángnyelvek lobbantak és szétoszolva
mindegyikükre
leereszkedtek.
Mindannyiukat eltöltötte a Krisztus által
megígért
Szentlélek
és
különböző
nyelveken kezdtek beszélni, úgy, ahogyan
a Lélek szólásra indította őket. Az

Annak ellenére, hogy Pünkösd az Egyház
harmadik fő ünnepe, jóval kevesebb
hagyomány, szokás alakult ki körülötte,
mint a Karácsony, vagy a Húsvét körül.
Még az időpontja sem állandó. Minden
évben máskor ünnepeljük, május 10. és
június 13. között (idén például május 23-án
lesz pünkösdvasárnap). Ez abból adódik,
hogy a húsvét sem köthető állandó
időponthoz. Egyházi szóhasználattal élve
mindkettő úgynevezett „mozgó ünnep”. A
keresztény húsvét mindig a tavaszi
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napéjegyenlőséget követő első holdtölte
utáni vasárnapra esik, majd ehhez igazodik
pünkösd ünnepe is. Maga a magyar
„pünkösd” elnevezés egyébként a görög
pentecostes, azaz „ötvenedik” szóból ered.

jelentkezőknek. A verseny győztesét fiatal
lányok koronázzák királlyá, az általuk
készített virágkoszorúval. Bár e népi
versenyek győztesei mindössze egyetlen
napra váltak koronázott királlyá, régen
mégis megválasztásuk után egy teljes évig
"uralkodhattak": ők parancsoltak a faluban
a többi legénynek, az ivóban ingyen ihattak
és
minden
helybeli
lakodalomra,
mulatságra hivatalosak voltak. Az ismert
közmondás, mely szerint „Rövid, mint a
pünkösdi királyság” napjainkban talán még
aktuálisabb, mint a régi időkben, ugyanis
manapság nem csak a „királyi korona”
viselése, hanem a megválasztással járó
hatalom is mindössze egyetlen napig tart.

Pünkösdi hagyományok, népszokások

Hazánkban, csakúgy, mint Európa számos
országában,
pünkösd
ünneplésében
keverednek a keresztény, illetve az ősi
pogány, ókori római elemek. A Római
Birodalomban április és május hónap
fordulóján tartották az úgynevezett Florália
ünnepeket, mellyel Flóra istennő előtt
tisztelegtek (Flóra a római mitológiában a
növények, virágok istennője). Pünkösd
ünneplésében ma is fontos szerepet
játszanak
a
virágok,
elsősorban
természetesen a pünkösdi rózsa, a rózsa, a
jázmin és a bodza. Egyes helyeken például
már kora hajnalban az ablakokba, vagy a
ház kerítés-lécei közé virágokat, zöld
ágakat tűznek azért, hogy ezzel is távol
tartsák a háztól a tavaszi viharokat kísérő
villámlást.

Történelmi érdekesség, hogy Ferenc
Józsefnek, a kiegyezés után történő
megkoronázása
eredetileg
épp
pünkösdhétfőre esett volna. Ám egy
szemfüles szervező felfigyelt az időpont
jelentőségére és nehogy a király uralkodása
is csak "pünkösdi királyság" legyen, pár
nappal elhalasztották a jeles eseményt.
Ferenc József talán épp emiatt uralkodott
olyan sokáig. Mindez ékes bizonyítéka
annak, hogy a "pünkösdi király" kifejezés
jelentését mennyire komolyan is lehet
venni.

a
A
népszokásokban
elsősorban
termékenység, a nász ünnepe, és ezek
szimbolikus megjelenítése dominál.

Őseink már a középkorban is tisztában
voltak azzal a ténnyel, hogy egy király mit
sem ér asszony nélkül, így csakhamar
kialakult
a
pünkösdi
királyné
megválasztásának
szokása
is.
Az
„uralkodói pár” – akiket a falu fiatalsága
kísért - pünkösd vasárnapján házról házra
járt. Közösen énekeltek, táncoltak, s
remélték, hogy minden háznál szívesen
fogadják őket és esetleg étellel, vagy némi
pénzzel jutalmazzák „előadásukat”.

A pünkösdhöz kapcsolódó szokások
sorában az első és talán legismertebb, a
pünkösdi királyválasztás. Ez nem csak
Európa nagy részén, de hazánkban is a
középkor óta élő szokás. Magyarországon
a XVI. századtól kezdve vannak írásos
nyomai e hagyománynak. Legérdekesebb
leírása talán Jókai Mór Egy magyar nábob
című regényében olvasható. A pünkösdi
királyt minden faluban a legények közül
választják. Különféle ügyességi próbákat
kell kiállnia annak az ifjúnak, aki szeretné
elnyerni az „uralkodói” címet. A lovas
versenyek és ügyességi feladatok mellett
gyakran tekézésben, birkózásban és
borosüveg-táncoltatásban is bizonyítaniuk
kell
rátermettségüket
a
bátor

A Dunántúlon az iméntivel szemben csak a
pünkösdi királynéjárás szokása terjedt el.
Az eredetileg termékenységvarázslással
egybefonódott hagyomány a későbbi
időkben adománygyűjtéssel is párosult.
Ennek lényege, hogy általában négy
nagyobb lány körbevitt a faluban egy
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A törökbasázás, a borzakirály, valamint a
rabjárás jóval kevésbé ismert pünkösdi
népszokások. E három hagyomány
elsősorban Nyugat-Magyarország egyes
vidékein
terjedt
el.
Törökbasázás
alkalmával a fiatalok egy nagyjából 10-12
éves fiút szalmával kitömött nadrágba
öltöztettek, hogy úgy nézzen ki, mint egy
török basa. Majd a faluban házról házra
kísérték, az udvarokon pedig pálcával
ütötték, hogy ugráljon. A háziak tojással,
vagy pénzzel jutalmazták az „jelenetet”.
Szintén erről a területről ismert szokás a
borzakirály, melynek során körbekísérnek
a falun egy fiút, akire bodzából készített
köpenyt adnak. A pünkösdi rabjárók is
fiúk, akik a lábuknál összeláncolva
mennek a lányok után körbe a faluban,
azzal a kéréssel, hogy "Segéljék ezeket a
szegény katonarabokat.". Természetesen
ők is ajándékokkal gazdagon elhalmozva
térnek haza.

ötödiket. Ő volt a legkisebb, a legszebb. A
kislányok csapata, amely az idők folyamán
több lett, mint ötfős, a faluban házról házra
járt. A házak udvarát telehintették
virágszirmokkal, általában rózsával. Ezt
követően a legkisebb, a pünkösdi királyné
feje fölé a többiek baldachinszerűen
kifeszítettek egy kendőt, vagy letakarták az
arcát fátyollal, majd éneklés közben
körbejárták a királynét, végül pedig
felemelték,
s
termékenységvarázsló
mondókákat mondtak, melyben áldást
kértek a házigazda az évi termésére.
Áldásukért cserébe almát, diót, tojást,
esetenként pedig némi pénzt kaptak
adományként. Ha azonban a háziak nem
fogadták őket szívesen, akkor a kis
„uralkodónő” leguggolt, ezzel jelezve,
hogy a ház lakói ne számítsanak bőséges
termésre abban az évben. Ezt az
is
összefüggő
adománygyűjtéssel
népszokást egyébként néhány faluban
„mavagyonjárás”-nak is nevezik. Az
elnevezést egy közismert népdalból
eredeztetik („Ma vagyon, ma vagyon piros
pünkösd napja…”)

Pünkösd ünnepéhez a fentiek mellett
párválasztáshoz, udvarláshoz kapcsolódó
szokások is kötődnek. Egyes falvakban
például a legényeknek be kellett
csempészniük a kiválasztott lány ablakába
egy pünkösdi rózsát. A lányoknak viszont
koszorút kellett fonniuk, amit aztán átadtak
a legényeknek. Pünkösdi népszokás az
úgynevezett mátkálás is, melynek lényege,
hogy a legény egy kaláccsal gazdagon
megpakolt tálat ajándékozott annak a
lánynak, aki tetszett neki. A mátkatálat
személyesen
illett
elvinni
a
megajándékozottnak. Ha a lány viszonozta
az érzelmeket, akkor ő is hasonlóan
cselekedett
és
ugyanezt
a
tálat,
süteménnyel, gyümölccsel megrakva,
hímzett kendővel letakarva küldte vissza a
legénynek. Este aztán újabb lehetőség nyílt
az udvarlásra, ugyanis sokfelé ilyenkor
pünkösdi bálokat tartottak.

Kalotaszegi pünkösdi királyné
A pünkösdölés hagyománya sokban
hasonlít a pünkösdi királynéjáráshoz, ám
ez elsősorban csak és kizárólag
adománygyűjtésre szolgált. Ez a szokás az
Alföldön és Észak-Magyarországon volt
jellemző, s szereplői nem csak lányok
voltak. Akadt olyan falu, ahol király és
királyné párost, de volt, ahol lakodalmi
menetet menyasszonnyal és vőlegénnyel
jelenítettek meg a pünkösdölők. A
gyerekekből, fiatalokból álló csapat
végigjárta a falut, s énekelve, táncolva
minden háznál adományt gyűjtött.

Természetesen ehhez az ünnephez is
kapcsolódik
időjóslás.
Például
a
Délvidéken úgy tartják, hogy ha
pünkösdkor jó idő van, akkor bőséges lesz
a szőlőtermés, amiből az őszi szüret után jó
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bor lesz. A pünkösdi eső viszont rosszat
jelent. Főleg azoknak a fiataloknak, akik
egy másik pünkösdi szokásnak, a
ladikázásnak szeretnének hódolni ezen a
napon. A legény ugyanis pünkösdkor
díszes evezőt ajándékoz a kiválasztott
lánynak, akit aztán egy zöld ágakkal
feldíszített csónakkal ladikázni visz. A
csónakázáshoz természetesen javasolt a jó
idő, úgyhogy talán a ladikázni vágyó fiatal
párok voltak azok, akik kitalálták, hogy
pünkösd napján átok az eső.

csíksomlyói búcsú a magyarság egyetemes
találkozóhelyévé nőtte ki magát.

A pünkösdi időszak jelentős szertartása a
zöld ágak házba vitele, más néven zöldághordás is. Az ablakokra, az ajtók fölé, a
szobák falára, a kútgémre, a malmokra
frissen vágott zöld ágakat tűztek. Az ősi
termékenységvarázslások emléke ez a
szokás, de egyben védelem is a rontás, a
boszorkányok ellen. A földbe tűzött zöld
ág a hiedelem szerint megóvja a vetést a
jégveréstől és a kártevőktől.

Bár az imént bemutatott szokások jelentős
része napjainkban már kihalófélben van, a
feledés homályába veszik, az ember mégis
érzi: ünnepre, pillanatnyi csendre, játékra,
társaságra most is szükség van. Pünkösd
ünnepe üzenetet hordoz számunkra,
melyben az ember és a természet szeretetét
hirdeti.
Csupa
olyat,
amiben
megkapaszkodhatunk,
amik
által
továbbléphetünk, s amelyek megtörik
szürke
hétköznapjaink
egyhangú
monotóniáját.

A csíksomlyói kegytemplom

Erdélyben hagyományosan pünkösdkor
tartják a csíksomlyói búcsút, ugyanis itt,
Csíksomlyón
található
az
egyik
legfontosabb magyar Mária-kegyhely. Az
első írásos emlék, amely beszámol a
pünkösdi zarándoklatról a XV. századból
maradt fenn. A beszámolóból kiderül, hogy
a katolikus hívek pünkösdszombatra
érkeztek meg a kegytemplomhoz, mise
után pedig felvonultak a két Somlyó-hegy
közé. A népszokás ma is élő hagyomány, a

Összeállította: Szerkesztő

vissza.
A
parkoláshoz
biztosított
kedvezmények körét a jogalkotó kezdettől
fogva kétféle módon biztosította: egyfelől
lehetővé tette, hogy az érintett személyek
ingyenesen parkolhassanak azokon a
közterületeken is, amelyeken a parkolásért
fizetni kell, másfelől lehetővé tette, hogy a
jogosultak a parkolás során egyes tilalmak
alól mentesüljenek, például ott is
várakozhassanak járművükkel a járdán,

§ Jogi percek §
Fogyatékos emberek parkolási
kedvezményei
A mozgásukban
parkolásának,
közlekedésének
szabályozása több

korlátozott személyek
gépkocsival
való
támogatásának
jogi
évtizedes múltra tekint
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szakvéleményt, illetve igazolást is be kell
mutatni. A jogalkotó viszont figyelmen
kívül hagyta azt, hogy – például – azok a
személyek,
akik
vakok
személyi
járadékában
(közkeletű
elnevezéssel:
vakjáradékban) részesültek, s erről tértek át
a fogyatékossági támogatásra, nem is
feltétlenül kaptak ilyen szakvéleményt.
Sajnos
–
az
ilyen
joghézagok
megnehezíthetik az ügyintézést. Ha az
olvasók közül valaki esetleg ilyen
problémába ütközik, megoldást jelenthet,
ha a háziorvostól megpróbálja kikérni a
fentebb már említett 7 pontos igazolást,
erre ugyanis az igazolványt gond nélkül ki
tudják állítani. Más kérdés, hogy az
említett 7 pontos igazolás elvben csak
mozgássérült személy részére adható ki,
tehát ez az út csak egy fajta „kiskaput”
jelenthet a joghézagból eredő probléma
kikerülésére. A mozgássérült és látássérült
emberek mellett parkolási kedvezményekre
szerezhet jogot az az értelmi fogyatékos,
vagy autista személy is, aki e
fogyatékossága alapján fogyatékossági
támogatásban, avagy magasabb összegű
családi pótlékban részesül.

ahol ez nincs kifejezetten engedélyezve. A
kedvezmények köre a jelenleg hatályos,
vagyis alkalmazandó kormányrendelet
alapján is e két területet érinti, az ingyenes
parkolási lehetőség fontosságát pedig az is
növeli, hogy az elmúlt években –
különösen a nagyvárosokban – jelentősen
megnövekedett az a terület, melyen csak
parkolási díj megfizetése fejében lehet
parkolni. Fontos fejlemény volt emellett az
is, hogy 2003-ban, midőn a parkolási
kedvezményeket
újraszabályozták,
a
kedvezményre
való
jogosultságot
kiterjesztették. Ennek során – szemben a
korábbi helyzettel – már nem csak a
mozgássérült emberek váltak jogosulttá a
kedvezményre, hanem a látássérültek, az
értelmileg akadályozottak és az autisták is.
Érdemes megemlíteni ugyanakkor, hogy a
hallássérültek a parkolási kedvezményekre
nem jogosultak.
Pontosan kik és miként vehetik igénybe a
parkolási kedvezményeket? Noha nem
kívánom a kedves olvasókat bonyolult
jogszabályi
hivatkozásokkal
terhelni,
mégis érdemes megemlíteni, hogy a
jogosulti kört jelenleg a mozgásában
korlátozott
személy
parkolási
igazolványáról szóló 218/2003. (XII. 11.)
kormányrendelet 2. §-a szabályozza.
Ennek alapján az igazolványra jogosult az
a mozgássérült személy, aki rendelkezik
úgynevezett
7
pontos
háziorvosi
igazolással. Ezen igazolás azt tanúsítja,
hogy az igénylő jelentősen korlátozott a
tömegközlekedési eszközök használatában.
A kedvezményt ezen felül igénybe veheti
az a látássérült személy is, aki
fogyatékossági
támogatásban,
vakok
személyi
járadékában,
vagy
–
látássérültségére tekintettel – magasabb
összegű családi pótlékban részesül.
Apróságnak tűnik, ám – mivel az igénylést
jelentősen
nehezítheti
–
érdemes
megemlíteni, hogy az igényléskor nem
elegendő csupán az említett ellátások
valamelyikére való jogosultságot igazolni.
A jogszabály meghatározza ugyanis hogy
az igénylés során az ellátást megalapozó

A kedvezményeket az okmányirodák által
kiállított parkolási igazolvánnyal lehet
igénybe venni. Az igénylésre általában
személyes megjelenéssel kerülhet sor, ha
viszont a jogosult – fogyatékos állapota
miatt – az okmányirodában megjelenni
nem tud, lehetőség van írásbeli igénylésre
is, ez esetben a kérelemhez egy
igazolványképet is mellékelni kell. Ha a
jogosult kiskorúsága, vagy gondnokság alá
helyezés miatt nem cselekvőképes,
nevében törvényes képviselője (szülője,
gyámja, gondnoka) járhat el. Az
igazolvány fényképpel ellátott közokirat,
melyet az okmányiroda – általában –
három évre állít ki. Ha az igazolvány
igényléséhez felhasznált szakvélemény
érvényességi ideje ettől rövidebb, akkor az
igazolványt az érvényességből még hátra
lévő időtartamra kell kiállítani, ha viszont a
szakvélemény
szerint
az
igénylő
fogyatékossága végleges, akkor az
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kedvezménynek azt tekinthetjük, hogy a
jogosult olyan várakozási övezetben is
ingyenesen parkolhat, ahol egyébként
parkolási díjat kellene fizetni. Fontos
megemlíteni, hogy e szabályozás csak a
közterületekre vonatkozik, ha tehát egy
magánterületen
található
parkoló
használatáért a tulajdonos díjat kér, ennek
megfizetése alól az igazolvány nem
mentesít. Az igazolvánnyal rendelkező
személy emellett a „várakozni tilos”
táblával jelölt területen is parkolhat –
azzal, hogy a kijelölt rakodó helyet nem
foglalhatja el. Lehetőség van arra is, hogy
a jogosult olyan helyen is a járdán
parkoljon, ahol ez nem engedélyezett –
feltéve, hogy a járdán másfél méter hely
marad a gyalogos közlekedés számára. A
fogyatékos személyt szállító járművel
emellett olyan területre is be lehet hajtani,
melyre a behajtást jelzőtábla tiltja,
amennyiben az úti cél ezen a területen van,
vagy csak ezen a területen keresztül
közelíthető meg. Ilyen esetben az érintett
útszakaszon
legfeljebb
20
km/h
sebességgel lehet haladni.

igazolvány öt éves időtartamra kerül
kiadásra.
Az
igazolványt
egyrészt
használhatja maga a jogosult, valamint az a
személy is, aki a jogosultat szállítja. Ez
utóbbiak csak akkor jogosultak a
használatra, amikor a jogosultat szállítják.
Az elmúlt években számos híradás szólt
arról, hogy a szállítói joggal igen sokan
visszaéltek oly módon, hogy az
igazolványt akkor is használták, mikor
nem a jogosultat szállították. Fontos
leszögezni, hogy a jogellenes használat az
igazolvány egy évre történő visszavonását
eredményezheti,
továbbá
akár
közokirathamisítás
bűntettének
is
minősülhet.
Nagyon fontos tudnivaló, hogy az
igazolványt a szélvédő alatt úgy kell
elhelyezni,
hogy
a
hatályosság
(érvényességi idő) és a jogosultság
ellenőrzése céljából látható legyen. A
kártyát tehát előlapjával a szélvédő felé
kell elhelyezni, ez annyiban tűnhet
furcsának, hogy a jogosult fényképe és
egyéb adatai a hátoldalon találhatóak. Ha
az igazolvány – például – leesik a szélvédő
alól, vagy hátlapjával kifelé kerül
kihelyezésre, utólag nem lehet arra
hivatkozni, hogy az igazolvány érvényes
volt, ilyen esetben tehát a parkoló társaság
jóindulatán múlik, hogy megfizetteti-e a
pótdíjat, e társaságok pedig nem minden
esetben állnak rugalmasan a kérdéshez.
Mely kedvezményekre jogosít jelenleg a
parkolási igazolvány? Mint említettem, az
anyagi
szempontból
legfontosabb

Dr. Oszvári Ádám

A tűzoltók vakoktól tanulnak a sötétben
tájékozódni,
felkészülve
arra
az
eshetőségre, amikor már semmilyen
technikai eszköz nem tudja segíteni
munkájukat. A fővárosi tűzoltók által
nemrég kidolgozott új módszer iránt már
kilenc ország érdeklődik.

Kishírek, érdekességek a
nagyvilágból

Vakoktól tanulnak tájékozódni a
tűzoltók

A vakvezető kísérleti képzést - amelyet
Erdélyi István tűzoltó őrnagy által készített
tanulmány alapján a fővárosi Vakok
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hőhatás
és
az
omlásveszély
is
akadályozhatja
magyarázta
a
főosztályvezető. Ráadásul a tűzoltóknak
védőfelszerelésben, légzőkészülékkel és a
mentéshez
használatos
speciális
eszközökkel kell ilyen körülmények között
viszonylag gyorsan közlekedniük.

Általános Iskolájával közösen dolgoztak ki
- tavaly szeptemberben indították el. A 30
órás képzésben öt tűzoltó vett részt, és az
új
módszer
elsajátítását
három
tájékozódás- és közlekedéstanár segítette a
vakok iskolájából.
Dobson
Tibor,
a
Fővárosi
Tűzoltóparancsnokság főosztályvezetője az
MTI-nek elmondta, az elgondolás az volt,
hogy a tűzoltók elsajátítsák a "vakos"
technika módszertanát, figyelembe véve és
felhasználva
a
tűzoltók
speciális
felszereléseit, munkaformáit, a munka
közbeni mozgásformákat, testhelyzeteket.
A tanulmány alapján kidolgozott módszer
lényegi eleme, hogy a tájékozódási és
közlekedési
technikák
eddig
látássérülteknek tanított, de a látók
számára is oktatható, megtanulható tűzoltói segédeszköz (tömlő, kötél,
hőkamera) nélküli - elemeit beépítik a
tűzoltó-alapképzésbe,
majd
a
továbbképzésbe.

Tűzoltók gyakorlat közben
A tűzoltók véleménye szerint ezzel a
módszerrel rossz látási viszonyok között is
rövidíthető
az
ismeretlen
bevetési
helyszínek
felderítési
ideje,
biztonságosabbá tehető a beavatkozás,
kezelhetőbbé válnak a stresszhelyzetek.
A fővárosi tűzoltóság azt tervezi, hogy a
tájékozódási módszer oktatását a teljes
állományra kiterjeszti. A módszer iránt
már kilenc európai ország jelezte
érdeklődését - mondta Dobson Tibor.
A főosztályvezető szerint ez a fajta
tájékozódási módszer nagyban segítette
volna a tűzoltók munkáját a miskolci
paneltűznél,
illetve
a
budapesti
műegyetemi tragédiánál is.

Lánglovagok tréningen a Vakok Általános
Iskolájában
Az ezredes megjegyezte: ez a kizárólag az
érzékszervekre hagyatkozó módszer akkor
éri el a kívánt eredményt, ha a vakok
iskolája trénereinek szakmai ismereteit, a
tűzoltók ismereteit, valamint a tréningeken
részt vevő oktatottaknak a képzés során
összegyűjtött tapasztalatait ötvözik.

A tavaly augusztusi miskolci paneltűzben
egy édesanya és két gyermeke vesztette
életét, mert a nagy füstben, kúszva
közlekedő tűzoltók nem találták meg az
ajtót.

A tűzoltóknak gyakran kell vaksötétben
vagy
füsttel
telített
helyiségekben
dolgozniuk, és ilyenkor a látási távolság
nullára redukálódik, és a tájékozódást a

A
Budapesti
Műszaki
és
Gazdaságtudományi
Egyetem
K
épületének pincéjében lévő lőtéren 2006.
augusztus 8-án keletkezett tűz egy
lőgyakorlat után, és az oltás közben három
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Robert Gilmore Jr., az amerikai Betegség
Felügyeleti és Megelőzési Központ (CDC)
kutatója és munkatársai a Lyme-kór
kullancsokról
egerekre
terjedését
vizsgálták. Korábbi
kutatások már
kimutatták, hogy B. burgdorferi egyik
génje, a bba64 kifejeződik a táplálkozó
kullancsokban, de a gén funkciójára nem
sikerült fényt deríteni.

tűzoltó vesztette életét, hét másik
füstmérgezést
kapott.
Magyarország
legsúlyosabb
tűzoltó-tragédiája
azért
következett be, mert a labirintusszerű és a
sűrű, fekete füst miatt átláthatatlan
helyiségekben a tűzoltók eltévedtek. A
tájékozódásukhoz
használt
tömlő
megcsavarodott,
ezért
körbe-körbe
haladtak a füsttel telített helyiségben,
légzőkészülékükből pedig kifogyott a
levegő.

A kutatók olyan baktériumtörzzsel oltottak
be egereket, amelyet úgy módosítottak,
hogy
működésképtelenné
tették
a
kórokozókban a bba64 gént. Az egerekre
kullancsokat tettek, amelyek vérszívás
közben magukba nyelték a baktériumokat
is. A kutatók ezután Lyme-mentes
egerekre tették át az élősködőket. Azt
tapasztalták, hogy nyolc hét alatt a 15
kísérleti egérből csupán kettő kapta el a
fertőzést.

Forrás: MTI

Vakcina készülhet Lyme-kór ellen
Tavasztól a kullancsok jelentik az egyik
legnagyobb veszélyt a természetkedvelő
kirándulók számára. Az apró élősködők
- sok egyéb fertőzés mellett - két nagyon
súlyos betegséget is terjeszthetnek, a
vírusos agyhártya- és agyvelőgyulladást,
valamint
a
Lyme-kórt.
Az
agyhártyagyulladás ellen már létezik
hatékony védőoltás, a Lyme-kór ellen
viszont nem. Amerikai kutatók most
arról
számoltak
be,
hogy
egy
génmódosítással megakadályozták a kór
átvitelét a kullancsról a gerincesekre.
Ez kiindulási alapot jelenthet egy
védőoltás kifejlesztéséhez.

Kullancsok
A Lyme-kór a világ leggyakoribb állatról
emberre terjedő betegsége. Kórokozója a
Borrelia burgdorferi nevű baktérium. A
Lyme-kór
veszélyességét
jelentősen
fokozza, hogy a jelentkező tünetek sokszor
más elváltozásra utalnak, így a megfelelő
antibiotikumos terápia sokszor csak késve
kezdődik el. A legjellemzőbb - de nem
mindig megjelenő - tünet a körkörös, egyre
táguló bőrpír (Lyme-folt). Nem mindegyik
kullancs csípése okoz fertőzést. A
felmérések szerint azonban akár 10-20, sőt
30 százalékos (egyes vélemények szerint
50 százalékos) is lehet egy-egy területen a
fertőzött kullancsok aránya.

A kutatók nem fertőzött egérről eltávolított
kullancsokból újra kitenyésztették a
genetikailag módosított baktériumot, és az
ezt tartalmazó oldatot injekcióval beadták
más nem fertőzött egereknek. Valamennyi
beinjekciózott egér megbetegedett (tehát a
baktérium
nem
vesztette
el
a
génmódosítástól a fertőzőképességét). Ez
arra utal, hogy a bba64 gén feltehetőleg
ahhoz szükséges, hogy a kullancs a
csípésével megbetegítse az áldozatát. A
kutatók
az
Amerikai
Tudományos
Akadémia folyóiratában (PNAS) megjelent
cikkükben leírják, hogy a bba64 gén
blokkolása egy új stratégiát jelenthet egy
Lyme-kór elleni védőoltás kifejlesztéséhez.
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Ezek a betegek a belélegezhető
készítmények és a hosszú hatású
hörgőtágító
kezelés
ellenére
is
folyamatosan
kínzó
tünetekkel
küszködnek. Gyakran szorulnak sürgős
kórházi vagy intenzív osztályos kezelésre,
továbbá
korlátozott
a
fizikai
terhelhetőségük és a munkaképességük.
Azokban az esetekben, ahol a tünetek a
rendszeres gyógyszerszedés mellett is
fennállnak,
tablettás
formában
is
szükségessé válhat a gyulladáscsökkentő
szerek adása, ez viszont akár komoly
mellékhatásokat is eredményezhet.

Addig is maradnak a hagyományos
kullancscsípés elleni megelőző eljárások: a
nyaknál és a végtagoknál szorosan záródó
öltözék, bakancsba tűrt hosszú nadrág, a
nedves, árnyékos helyek kerülése, a
mérsékelten hatékony kullancsriasztók
használata, és a bőrfelületek, különösen a
testhajlatok
alapos
átvizsgálása
kirándulások
után,
hogy
időben
eltávolíthassuk
az
esetleg
ránk
csimpaszkodott élősködőket.
Forrás: www.origo.hu

Ezen segíthetne egy teljesen újfajta őssejtterápia, amelyet elsőként magyar kutatók
alkalmaztak sikerrel. Az egyelőre egereken
kipróbált kezelés eredményei reményt
adnak rá, hogy a távolabbi jövőben azokat
a betegeket is hatékonyan lehessen kezelni,
akik számára az orvosok jelenleg nem
tudnak hatásos gyógymódot kínálni.

Magyar őssejtsiker az asztmás
roham kezelésében
Az Egyesült Államokban dolgozó
magyar kutató, dr. Németh Krisztián
tervezte azt a kísérletet, amelynek eddigi
eredményei alapján az őssejtek egyik
típusa az asztmás roham kezelésében is
hatékonynak
bizonyulhat.
A
szakemberek szerint ez az első adat
arra, hogy a csontvelői őssejteket a
súlyos
allergiás
gyulladások
mérséklésére is alkalmazni lehetne. A
munkacsoport legújabb tanulmányát az
Amerikai Tudományos Akadémia lapja,
a PNAS legfrissebb száma közölte.

Már zajlik a hazai klinikai próbák
előkészítése
A kísérlet tervezését és a laboratóriumi
munka nagy részét egy fiatal magyar
kutatóorvos, dr. Németh Krisztián végezte.
Németh a Semmelweis Egyetem Bőr-,
Nemikórtani
és
Bőronkológiai
Klinikájának munkatársa, az utóbbi
években azonban már az Amerikai
Nemzeti Egészségügyi Intézetekben (NIH)
végezte kutatásait, dr. Mezey Éva
vezetésével. A kutatók eredeti célkitűzése
az volt, hogy kiderítsék, hogyan lehetne a
csontvelői
őssejteket
bőrgyógyászati,
illetve
immunológiai
betegségek
kezelésére használni.

A súlyos tünetekkel járó asztmás roham
kezelésében jelenleg az jelenti az egyik fő
problémát, hogy a már rendelkezésre álló
módszerek
nem
minden
esetben
hatékonyak a tünetek enyhítésében. Az
enyhébb asztma kezelése a hörgőtágító és a
gyulladáscsökkentő szerek alkalmazásával
ma már megoldható, a betegek egy kisebb
hányada azonban nem reagál ezekre, vagy
a mellékhatások miatt nem alkalmazhatóak
náluk ezek a készítmények. A felmérések
szerint az asztmás páciensek nagyjából 510%-a szenved el átlagosan évente egy
asztmás rohamot, ami a szokásos
asztmaterápiával
nem
kezelhető
eredményesen.

A mostani kísérleteket egereken végezték:
a vizsgálat célja annak megállapítása volt,
hogy az asztma tüdőt érintő súlyos
tüneteinek
enyhítésében
vajon
használhatóak-e a csontvelőből kivont
speciális őssejtek. Ezeket az őssejteket már
többször alkalmazták a csontvelő-átültetést
követő problémák és egyes autoimmun
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reakciót. Ezáltal jelentős mértékben
csökkentik a légutakban letapadt nyák
mennyiségét, ami megakadályozza az
oxigén felvételét. Az asztmás rohamra
jellemző ijesztő légszomjat a légutakban
felgyülemlő nyák és a légutak egyidejű
összehúzódása okozza: mivel az őssejtek
csökkentik a nyáktermelődés mértékét, a
légutak megnyílnak.

eredetű kórképek kezelésére: az új
eredmények alapján az is remélhető, hogy
az
allergiás
eredetű
gyulladásos
folyamatok enyhítésében is alkalmazni
lehet majd őket. A NIH kutatói a
Semmelweis Egyetemmel és a Szent
László Kórház kutatóival együttműködve
tervezik a klinikai vizsgálatok (emberi
fázisának
beindítását
próbák)
első
különböző betegségekben, amelyek között
az asztmában való alkalmazás is
szerepelhet.

"Szerteágazó kutatásunk középpontjában
egy lenyűgöző sejt, a csontvelői
mesenchymális őssejt áll: ez a sejttípus
egyszerre
rendelkezik
őssejt
tulajdonságokkal - azaz képes különböző
szövetek közvetlen utánpótlására ugyanakkor úgy is funkcionál, mint egy
immunsejt. Ez azt jelenti, hogy beleszólása
van az összetett gyulladásos folyamatok
irányításába. Naponta születnek olyan
újabb adatok, amelyek elősegítik, hogy
jobban megértsük a csontvelő speciális
őssejtjeinek működését: ezekből az is
kiderülhet, hogy miként tudnánk a sejtek
említett tulajdonságait a gyógyításban is
kihasználni" - mondta az origo-nak dr.
Németh Krisztián.

Őssejtek az allergiás eredetű
gyulladások enyhítésére
Németh és munkatársai a csontvelői
őssejtek egyik típusát, az úgynevezett
sztrómális
csontvelői
őssejteket
alkalmazták. Ezek a csontvelőben olyan
sejtekből erednek, melyek nem a
vérképzésben, hanem elsődlegesen a csont,
a porc- és a zsírszövet megújításában
(regenerálásában) vesznek részt. Hasonló
őssejteket különítettek el (izoláltak) a
zsírszövetből es a köldökzsinórvérből is,
arról azonban még kevés adat áll
rendelkezésre, hogy az utóbbi két őssejttípus milyen hatást gyakorol az
immunrendszerre.
A
gyulladásos
folyamatok
csökkentésében
történő
használhatóságukat emiatt csak a jövő
kísérletei fogják tudni eldönteni.

"Vitathatatlan,
hogy
az
Egyesült
Államokban a kutatásra szánt erőforrások
megkönnyítik a tudományos munkát. Azt
az erkölcsi es szellemi támogatást azonban,
amit magyar mentoraimtól kaptam, nem
pótolhatja semmi" - mondta Németh.

A kutatók olyan egerek szervezetébe
juttatták be a csontvelői őssejteket,
amelyekben parlagfű-pollenek segítségével
váltottak ki asztmás tüneteket. A sejteket
az allergén anyagok beadását követő 14.
napon kapták meg az állatok: a kutatók azt
tapasztalták, hogy az őssejtek megvédik az
egereket a súlyos asztmás és allergiás
tünetek kialakulásától.

Forrás: www.origo.hu

Galambok repülési szokásai
Magyar kutatók galambok csoportos
repülésének
vizsgálatával
megállapították, hogy a madarak a
repülés során mindig kiválasztott
vezetőket
követnek:
olyan
egyedeket, amelyek társaiknál jobb
tájékozódási
képességekkel

A szerzők feltételezése szerint az őssejtek
tüdőre gyakorolt védő hatása a sejtek azon
képességének
köszönhető,
hogy
gyulladáscsökkentő
anyagok
helyi
kiválasztásával
képesek
jelentősen
enyhíteni a tüdőben lezajló gyulladásos
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részvételével. A kapott adatok elemzése
során alapvetően két paramétert vettek
figyelembe: milyen hamar követi az egyik
madár a másik mozgását, illetve milyen
pontosan utánozza azt. Megállapították,
hogy a csapatot tagjai összetett,
hierarchikus rendszer szerint irányítják, és
általában egy-két madár tölt be vezető
szerepet, de a rangsor alsóbb szintjein
lévők is befolyásolják a hazaút irányát,
nem
pusztán
csak
követik
a
vezéregyéniségeket. Nagy Máté az origonak elmondta, hogy ez a rangsor
rugalmas:
repülésrőlmeglehetősen
repülésre, sőt még egy út alatt is
cserélődtek a szerepek. Az összes adatot
együttesen elemezve kiderült, hogy bár
voltak olyan galambok, amelyek többnyire
irányító pozíciót töltöttek be, mégsem
"ragaszkodtak" ehhez a szerephez.

rendelkeznek. A galamboktól az
emberek is tanulhatnának: kiderült
például, hogy az irányító pozíciót betöltő
egyedek nem mindig ragaszkodnak
ehhez a szerephez, és még egy repülés
alatt is cserélődnek a posztok. Az
eredményről április 8-án számolt be a
világ egyik legrangosabb tudományos
folyóirata, a Nature.
Úgy tűnik, hogy az együtt élő galambok
nagyon is tisztában vannak a társaik
képességeivel. Legalábbis erre utal az
Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE)
kutatóinak vizsgálata, akik megállapították,
hogy a közös repülések során a madarak
azokat a társaikat követik, amelyek a
legjobban képesek tájékozódni.
A kutatók három különböző szituációban
elemezték a galambok viselkedését: tízfős
csapatokban az otthonuk körül történő
szabad repüléskor, nagyobb távolságról
csoportos
és
egyedi
történő
hazarepüléskor. A kísérletben egyéves,
korábban már versenyzett és egymást
ismerő postagalambok vettek részt. Az
állatokat egyedi, saját fejlesztésű GPSvevőkészülékekkel szerelték fel, így
rögzítették mozgásukat a repülés során. A
madarakat az éles vizsgálatok előtt a
készüléknek megfelelő tömegű, 16
grammos gyurmanehezékekkel szoktatták
hozzá a műszer súlyához.

Ákos Zsuzsa a madarak egyedi jellemzői
alapján elképzelhetőnek tartja, hogy a
repülés során megfigyelhető hierarchia
nem feltétlenül függ össze a dúcon belüli
dominancia sorrenddel. Ez meglehetősen
szokatlan lenne az állatvilágban, hiszen
nem jellemző, hogy kétféle rangsor, egy
tudás és egy dominancia alapú hierarchia
létezne
egy
csoporton
belül.
A
vizsgálatban részt vevő madarak fiatal kora
miatt azt még nem tudják, hogy a
választott vezetők természetes adottságaik
vagy tapasztalataik lévén lettek-e irányítók,
ennek kiderítése további vizsgálatokat
igényel.
Vicsek Tamás szerint a tudáson alapuló
hierarchia rendszer más állatcsoportokban,
sőt az emberek között is előfordul, s ez egy
evolúciós
optimalizációs
folyamat
eredménye
lehet.
Számtalan
példa
felhozható erre a mindennapokból, például
egy igazgatótanácsban, ahol lehet külön
dominancia alapú és szakmai rangsor is.
Ugyanez igaz a baráti társaságokra, ahol
például a moziból kijőve együtt
szeretnének beülni valahova vacsorázni, s
mindig van valaki, aki vezető szerepet
játszik, vagy azért, mert jobban ismeri az

A galamb szárnyára erősített hátizsák egy
apró GPS készüléket rejt
A vizsgálatot Vicsek Tamás akadémikus,
az ELTE Biológiai Fizika Tanszékének
professzora vezette Nagy Máté és Ákos
Zsuzsa (ELTE), valamint Bíró Dóra
(Oxford Egyetem, Állattani Tanszék)
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éttermeket, vagy azért, mert
adottságokkal rendelkezik.

vezetői

verebeknél. Tanulmányukból kiderült,
hogy a nagyobb csoportban élő állatok
hatékonyabban képesek megbirkózni a
szokatlan helyzetekkel. Ennek az az oka,
hogy a csoportban rendszerint akad egy
tapasztaltabb vagy "újító hajlamú" egyed,
amely segíthet megtalálni a megoldást.

Az eredmények nagyon összetett képet
mutatnak
a
galambok
csoportos
repüléséről, amely nem igazán feleltethető
meg a pusztán elméleten alapuló
szimulációs
modelleknek,
melyek
túlságosan leegyszerűsítik ezt a bonyolult,
ám rugalmas rendszert. A kutatók szerint
egy hasonló alapokon nyugvó sorrend
működhet a kisebb csapatok között is a
többezres vonuló madárcsoportokban.
Elképzelhető, hogy vannak irányító
csapatok, amelyek például idősebb
állatokból állnak, melyek tapasztalataik
miatt már jól ismerik az utat, s őket
követhetik a többiek.

Forrás: www.origo.hu

Felszívódó, gyógyszeradagoló
kötés
A Tel Aviv-i Egyetem kutatói elsőként a
világon olyan mesterséges szövetet
fejlesztettek ki, amely égési sérültek
életét mentheti meg azáltal, hogy
meggátolja,
illetve
megszünteti a
sebesült bőrön a fertőzések kialakulását,
s miután antibiotikumot juttat a sérült
részre, felszívódik.
Azok a betegek, akik súlyos égési sérülést
szenvedtek, 70%-ban nem magától a
sérüléstől, hanem a bakteriális fertőzések
miatt veszítik el életüket. Ennek a
problémának a megoldását célozta meg
Meital Zilberman, a Tel Aviv-i Egyetem
(TAU) professzora. Zilberman olyan kötést
fejlesztett
ki,
amely
különféle
hatóanyagok, így például antibiotikumok
segítségével gyorsíthatja a sebgyógyulást,
és megakadályozhatja a seb elfertőződését.
Ráadásul, miután már nincs rá szükség,
a kötés magától felszívódik. A Biomedical
Materials Research című folyóiratban
publikált tanulmányában arról számol be,
hogy a kötés hatására mindössze két nap
elteltével elpusztulnak a kezelt felületen a
baktériumok.

Madarak út közben
A postagalambok tájékozódását a mai
napig
nem
sikerült
megfejteni,
valószínűleg elsősorban a Nap állását és a
Föld mágneses mezejét használják fel
repüléseik során, de sok minden más is
közrejátszhat, például a tanulás, az
emlékek. Néhány évvel ezelőtt a kutatók
vasásványokat mutattak ki a galambcsőr
lévő
idegvégződésekben.
bőrében
Elképzelhető, hogy ezek a mágneses
erővonalak érzékelésében segíthetik a
madarakat, ám az összefüggést ténylegesen
még nem sikerült igazolni.
A madarak csoportos viselkedésével már
más magyar kutatók is foglalkoztak.
Tavaly jelent
meg
az
Amerikai
Tudományos Akadémia folyóiratában
(PNAS) Liker András és Bókony
Veronika, a veszprémi Pannon Egyetem
Limnológia Tanszék kutatóinak cikke. Ők
a csapatos élet problémamegoldásra
gyakorolt
hatásait
vizsgálták
házi

A kötést, amely még nem kapott hivatalos
nevet, úgy tervezték, hogy a lehető
legjobban utánozza azt, ahogyan az
egészséges bőr védi a testet. "A kötésnek
fenn kell tartania egy bizonyos fokú
nedvességet, miközben védőpajzsként
szolgál a sérülés felett" - magyarázza
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Zilberman. "Ezen felül, éppen úgy, mint a
bőrnek, hagynia kell, hogy a sebből
szivárgó folyadékok távozzanak a fertőzött
felületről. Mindez pedig nem történhet sem
túl gyors, sem túl lassú ütemben. Ha
túlzottan gyorsan történik, a seb kiszárad, s
ezért nem gyógyul megfelelően. Ha túl
lassan,
komoly
veszélye
van
a
szennyeződésnek."

antibiotikumokkal szemben a lokálisan
alkalmazott
antibiotikumok
célzottan
hatnak a baktériumokra, így elkerülhetőek
a szájon át való kezeléssel járó
mellékhatások - állítják a kutatók. A kötést
jelenleg klinikai módszerekkel állatokon
tesztelik.
Forrás: www.origo.hu

A speciális kötés használatával nincs
szükség a seb többszöri tisztítására és
újrakötözésére. A szájon át bevehető

Összeállította: Gabó

Az apa, Ady Lőrinc (1851-1929), paraszti
sorban élt, szívós gazdálkodással próbálta
megszilárdítani anyagi helyzetüket. Az
édesanya, Pásztor Mária (1858-1937), féltő
szeretettel gondoskodott két fiúgyermekük,
Endre és Lajos neveléséről. A szülők
mindkét fiút gimnáziumba, főiskolára
járatták, ám különösen az elsőszülött
Endrével voltak nagy terveik: az egykor
„hétszilvafás nemesi” ranggal büszkélkedő
apa
ugyanis
a
szinte
teljesen
elszegényedett Ady család nemesi címe
visszaszerzésének lehetőségét az idősebbik
fiú hivatali pályafutásának útján látta
beteljesedni. A becsvágyó családfő
egyszerre fogadta el s vonta kétségbe a
fennálló hierarchia értékrendjét: általa
akart felemelkedni, de nemességét
régibbnek tudja azokénál, akik az országot
akkoriban irányították. A kisúri öntudat a
későbbiekben fontos családi útravalója lett
Adynak, s meghatározó szerepet játszott
politikai és művészi magatartásának
kialakításában, formálódásában.

Könyvjelző
Az Új SzemFüles kultúra rovatából ez
alkalommal annak a XX. századi
magyar
költőnknek
életútját,
munkásságát ismerhetik meg a Kedves
Olvasók, akit nem csak kis hazánkban,
de világviszonylatban is az egyik
legjelentősebb
poétaként
tartanak
számon.
Ady Endre élete és munkássága
Gyermek-és ifjúkor
Ady Endre 1877. november 22-én, Erdély
északi
részén,
a
Szilágyságban,
Érmindszenten látta meg a napvilágot.
Öntudatos, kálvinista kisnemesi családból
származott, amely eredetét hét évszázadra
vezette vissza.

A költő édesanyjával, Pásztor Máriával

Érmindszenti szülői ház
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került, friss szellemű, tájékozott, de a
körülmények szorításában kibontakozni
képtelen tehetségek és féltehetségek
társaságába. Rokonérzelmű barátokra,
tehetséges fiatal írókra talált itt. A város
élénk közélete, nyüzsgő pártharcai,
társaságai is érdekelték. Sokat tanult új
barátaitól, mindenekelőtt a Párizst megjárt,
művelt, radikálisan antifeudális szemléletű
és nála is fiatalabb Bíró Lajostól (18801948). Könyvek helyett túlnyomórészt
emberektől - kávéházi és egyéb
beszélgetések során – és az újságokból
szerezte széles körű ismereteit. Szokásává
vált, hogy a fontosabb lapokat naponta
végigolvassa. Kiváló érzékkel, ösztönösen
rátalált a hiteles hírforrásra; gyorsan és
biztonsággal tájékozódott a kor politikai
erőviszonyai között.
Világfelfogása
mellett költői stílusa is nagy változáson
ment keresztül a nagyváradon töltött évek
alatt. Előbbit éleshangú politikai cikkeiben
fejezte ki, az utóbbi pedig 1903-ban kiadott
Még egyszer című verseskönyvében
követhető nyomon. Bár ez a kötet már
feltűnést keltett írói körökben, költői
szellemét azonban még nem tükrözte
teljesen tisztán és készen Ezzel szemben
azonban már meggyőző jeleit mutatta Ady
Endre kivételes tehetségének és eredeti
szellemének.
E kötetről néhány budapesti újság is
megemlékezett. Bródy Sándor lapja, a
Jövendő például közölte néhány versét,
ami kétségtelenül nagy ösztönző erőt
jelentett az ifjú költő számára. Költőként
elsősorban „emberi dokumentumokat”
kívánt adni, nem hitt semmiféle
elefántcsonttoronyban,
s
állandó
aggodalommal figyelte: mit szól verseihez
a publikum.

Tanulmányait az érmindszenti Református
elemi iskolában kezdte meg, 1883-ban,
ahol Katona Károly tanította, majd a
katolikus népiskolában folytatta Hark
István keze alatt. Az elemi befejeztével,
1888-ban
a
nagykárolyi
Piarista
Gimnáziumban bővítette tudását. Ehhez az
intézményhez kötődtek legszörnyűbb diák
éveinek emlékei is. 1892-ben átkerült a
zilahi Református Kollégiumba, ahol 1896
júniusában jelesre érettségizett. Zilahon
írta első verseit, prózai kísérleteit, Kossuthódája a „Szilágyság” című helyi lapban is
megjelent.
Édesapja a leendő szolgabírót látta benne,
ezért érettségi után szülei beiratták a
debreceni
jogakadémiára,
ahol
az
előadásokat hanyagul látogatta. A jogi
tanulmányok helyett sokkal nagyobb
érdeklődést mutatott az újságírás és a lapok
iránt
(Debreceni
Főiskolai
Lapok,
Debreceni Ellenőr). A nagy példaképnek,
Csokonai Vitéz Mihálynak tulajdonított
„garabonciás”, bohém élet sokkal inkább
vonzotta, s ehhez az újságíró pálya
igencsak
alkalmasnak
mutatkozott
számára. 1899 áprilisában a függetlenségi
párt Debrecen című lapjának munkatársa
lett. Itt jelentette meg első verseskötetét
1899 júniusában, Versek címmel. Ebben a
könyvben már megmutatkoztak a tehetség
első jelei, de még alig lehet benne
felfedezni valamit Ady későbbi stílusából
és gondolkodásmódjából. Csakhamar
szűkösnek
érezte
Debrecent,
a
„Maradandóság városát” - ahogy később
nevezte – ezért 1899 végén Nagyváradra
szerződött: előbb a szabadelvű párti
Szabadság című lapnál, később pedig a
Nagyváradi Naplónál lett belső munkatárs,
majd szerkesztő. Ekkor döntötte el
végképp - a család tiltakozása ellenére -,
hogy szakít a jogi pályával, és újságíró, író
lesz.
Nagyváradi évek
Nagyváradot már igazi városnak látta.
Vérbeli hírlapírók és szerkesztők közé

A nagyváradi újságíró
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világvárosban. Párizs roppant méretei,
melyekbe egyenesen Nagyváradról Budapest megkerülésével - belekerült,
ragyogó kultúrája, luxusa, szabadsága, dús
lehetőségei az életnek, amelyeket nyújt,
egészen felforgatták a fiatal költő
fantáziáját, eltöltötték az élet korlátlan
kiélésének heves vágyával, az otthoni
szűkös és kicsinyes viszonyok miatti
elégedetlenséggel. Mélyen átérezte a
szegény, kis nemzet fiának sorsát a világ
nagy nemzetei közt, az elmaradt kultúrából
érkezett magyar ember fájdalmát a mármár szinte gyorsvonatként robogó francia
kultúra láttán, a szegénységgel küszködő
fiatalember mohó életszomját a világ
fényűzésének
székvárosában.
A Léda-szerelem érzelmi földrengése és a
„szép ámulások szent városá”-val való
ismerkedés szárnyakat adott Ady költői
tehetségének.
A francia fővárosban
ismerkedett meg Charles Beaudelaire, Paul
Verlaine és Arthur Rimbaud írásaival is, s
ez a nem várt „nagy találkozás”
ösztönzőleg hatott költészetére.

A századelőn újságírónak lenni hivatást és
életmódot jelentett. Szerb Antal találóan
állapította meg Adyról, hogy az ő
„újságíró-volta
egyáltalán
nem
véletlenszerű. Ő nem úgy került a sajtóhoz,
mint
Petőfi...
költői
tehetségének
jutalmaképp, és hogy megélhetéséről
valamiképp gondoskodjanak. Ady előbb
volt jó újságíró, mint jó költő, s mindvégig
megőrizte újságíró természetét”. Ezzel
függ össze, hogy verseit is, miként a
cikkeit,
könyörtelen
pontossággal
szállította a napilapok és folyóiratok
számára, tehát nem fordított sok időt
érlelésükre.
Léda és Párizs
1903 augusztusában ismerkedett meg a
romantikusan elképzelt, nagy szerelemmel,
a Nagyváradra hazalátogató Diósy Ödönné
Brüll Adéllal, akit később - nevét
megfordítva - Lédának nevez verseiben.
Találkozásuk fordulópontot jelentett Ady
életében és művészi pályáján egyaránt: célt
adott
elvágyódásának,
nagy
álmú
terveinek. Imádatát szinte rákényszerítette
az asszonyra. Ennek ékes bizonyítéka,
hogy 1904 februárjában épp Léda kedvéért
kerített sort első párizsi utazására, amely a
későbbiekben élete döntő eseményeinek
egyike lett. Első francia útja csaknem egy
évig tartott. A „Fény városa” politikai és
művészeti ismereteit egyaránt elmélyítette.

Párizzsal ellentétben Pestet, a magyar
fővárost nem szerette. Pesti tartózkodása
ideje alatt minden alkalommal félreeső
szállodákban bérelt szobát. Később már
színházba és kávéházba sem gyakran járt.
Későbbi látogatásai során már Párizsban
sem kereste a művészkörök ismeretségét.
A társasági életet nagy valószínűséggel
Léda kedvéért is kerülte.
Az új idők új dalosa
Mire első párizsi útjáról hazaérkezett, az
1905-ös választás megbuktatta az akkor
kormányon levő Szabadelvű Pártot.
Hazatérése után a liberális szellemű
Budapesti
Napló
munkatársaként
helyezkedett el. Miután az uralkodó nem
volt hajlandó a választáson győztes
ellenzéki koalíciót kormányalakítással
megbízni, és inkább hivatalnok-, illetve a
korabeli
gúnyos
elnevezéssel
„darabontkormányt” nevezett ki, a
Budapesti Napló ennek lett félhivatalos

Léda (Diósyné Brüll Adél)
A folyton nyüzsgő, francia nagyváros
óriási hatást gyakorolt rá. 1904 és 1911
között
összesen
hétszer
járt
a
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lapja, Vészi József sajtófőnök, Ady pedig a
sajtóiroda tagja. A lapnál töltött másfél év
alatt nem csak ötszáz cikket, hanem
verseket is szép számmal publikált. A lap
akkori főszerkesztője volt egyik első
felfedezője költészetének.
1904-ben és 1905-ben íródott költeményei
Új versek címmel 1906 februárjában
kerültek kiadásra kötet formájában. Ez a
könyv már nagy feltűnést keltett, heves
vitákat váltott ki. Az Új versek-ben a költő
már nagy erővel pendíti meg azt a hangot,
amely költészete valódi témája lett. A
szerelem, mint az összeforrni vágyó és
soha eggyé válni nem tudó nemek keserű
harca, a magyar ember elkeseredettsége
nemzete elmaradottsága, szegénysége s a
körében
nyíló
csekély
fejlődési
lehetőségek miatt, a halál gondolatával
való vívódás, az Istennel való dacos
küzdelem, a csillapíthatatlan életszomjúság
azok a főmotívumok, melyekből ezek a
fiatalos lendületű versek szövődnek. A
későbbiekben is ezek maradtak, - többékevésbé módosulva -, költészetének fő
témái.

Az új idők új dalosa
Viták kereszttüzében
Amikor
1906
áprilisában
a
darabontkormány megbukott és a koalíció
hatalomra került, hajsza indult a volt
darabontok ellen. Ady is menekülni
kényszerült az „úri földrengés”, a
dzsentri-had bosszúja elől. Visszatért
Párizsba. Innen igyekezett figyelemmel
kísérni a magyar politikai és irodalmi élet
fejleményeit, s válaszolt szinte minden
otthonról érkező híradásra.
Pestre
való
visszatérését
követően
megválni
kényszerült
a
Budapesti
Naplótól, annak irányváltása miatt. Ennek
következtében 1907 végére anyagi
helyzete megrendült. Hiába ajánlotta fel
írásait A Hétnek, a benne költői
vetélytársat látó szerkesztő, Kiss József
nem látta szívesen a lapnál.

Ez a harmadik és egyben az első „igazi”
Ady-kötet. Ehhez szokták kötni a modern
magyar költészet születését. Valójában
azonban a következő - nem kevésbé
verseskötet,
az
1907
jelentős
decemberében megjelent Vér és arany
győzte meg végképp a kicsi, de lelkes
progresszív tábort, hogy Ady Endre
személyében megérkezett az új idők új
dalosa. Ennek ékes bizonyítéka, hogy a
Vér és arany kötetet minden évben egyegy újabb vers-gyűjtemény követte.
Adynak ekkor már lelkes hívei és esküdt
ellenségei támadtak s megindult annak a
túlzott magasztalásnak
és
eltúlzott
támadásnak a kettős áramlása, amely a
költőt egész életében végigkísérte.

1908 januárjában indult hódító útjára a
Nyugat című irodalmi folyóirat, melynek
első számában látott napvilágot a költő
Sion-hegy alatt című verse. A Nyugat
alighanem a legjelentősebb folyóirat a
magyar irodalom történetében. Arculatát
mindenekelőtt szerkesztője, Osvát Ernő
alakította ki, aki kizárólag a művészi
színvonalat tartotta szem előtt. Ady
nemcsak első munkatársa volt a lapnak,
hanem példaképe, lobogója és reklámja is.
Egészen
haláláig
főmunkatársa
a
folyóiratnak, 1912-től pedig egyik
szerkesztője is.
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szerepeltetése
ellen:
„polgári
nyafogásként”,
„tébolydaköltészetként”
utasította ki a munkásság fórumáról.
Csizmadia
kirohanását
fölényesen
visszaveri ugyan a Népszava irodalmi
szerkesztője, de a szerkesztőség megosztott
és tanácstalan, s még hetekig vitáztak azon,
hogy a modern költészet távol áll-e vagy
sem a munkásság lelkivilágától. Ady
Párizsból válaszol a - prófétai gesztussal,
szerelmi vallomásként megírt - Küldöm a
frigy-ládát című verssel (1909). Az, hogy
ismét a viták középpontjában áll, még
inkább megerősítette a kortársakban azt a
vélekedést, mely szerint Ady totális lázadó,
aki kedvét leli a normák felforgatásában.

Nyugat címoldal
Még 1908 tavaszán Nagyváradon részt vett
A Holnap nevű irodalmi társaság
megalapításában, amely hét költő – Ady
mellett, Babits Mihály, Balázs Béla, Dutka
Ákos, Emőd Tamás, Juhász Gyula és
Miklós Jutka – verseiből antológiát
jelentetett
meg
szeptemberben.
A
versgyűjtemény felért egy hadüzenettel, s
kiváltotta a konzervatív irodalmi fórumok
kíméletlen támadását is. Szabolcska
Mihály a Budapesti Hírlapban például
verssel tiltakozott A Holnap erotikája ellen.
A
Budapesti
Hírlap
befolyásos
főszerkesztője, Rákosi Jenő pedig A Tiszaparton című Ady-verset támadta, annak
„hazafiatlansága” miatt.

1909. június 1-én a Nyugat külön Adyszámot
jelentetett
meg,
a
költő
önéletrajzával.
Ám
vezér
szerepét
korántsem mindenki fogadta el a
pályatársak közül, s Ady politikába való
beleszólásának ambícióját sem elégítette ki
a politikától magát tudatosan távol tartó
Nyugat. Ezért más lapoknak is szívesen
dolgozott,
publikált:
1910-től
a
szabadkőműves Világ, 1912-ben pedig
átmenetileg a Népszava munkatársa lett.

Nemcsak az ellenfelek értetlensége
bántotta a költőt ebben az időben, hanem a
szövetséges társaké is. Büszkeségét
sértette, hogy A Holnap többi - pályakezdő
- költőjével együtt emlegetik az ő költői
forradalmát és elégedetlen a Nyugat
szerkesztőinek
kompromisszumos
törekvéseivel is. Mindez magyarázza, de
nem teszi menthetővé, hogy a konzervatív
Új Idők 1908. november 15-i számában A
duk-duk affér címmel gúnyos cikket
jelentetett meg, amelyben közvetlenül
Hatvany Lajost és Ignotust - közeli
barátait, híveit -, közvetve pedig saját
táborát támadta meg.

Budapesten a társadalmi és irodalmi élettől
elkülönülve él, csak szorosabb híveivel, a
Nyugat
főbb
íróival,
kevésszámú
írótársával tartott fenn gyakori kapcsolatot.
Érett férfikor
Az 1900-as évek vége, tízes évek eleje
ismétlődő remények és kiábrándulások
időszakát jelentették. Ady ebben az időben,
a háborút megelőző években, nyugtalan,
mondhatni állandó lakóhely nélküli életet
élt, felváltva Budapesten, az érmindszenti
szülői házban és Párizsban, ahova a Lédaszerelem vonzotta. 1909-től a költő egyre
gyakrabban szorul szanatóriumi ápolásra
kimerült idegei, legyengült fizikuma miatt.
A szertelen életmód, a narkotikumok és
kicsapongások, a sok utazgatás felőrölték
erejét, s az állandó izgalmak is
megviselték.

1909 januárjában újabb vita indult Ady
körül - ezúttal a szociáldemokrata
Népszavában. Csizmadia Sándor, a magyar
szocialista munkáslíra egyik megteremtője,
tiltakozott Adynak a lapban való
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Magánélete is válságba jutott. A Lédaszerelem 1911-től egyre terhesebbé vált
számára. Kapcsolatuk romlását egy 1911ben világrahozott, halott gyermek is
sietteti. Léda ezt követően fokozatosan
elvesztette fölényét Adyval szemben, s
kétségbeesetten kapaszkodott szerelmébe,
szemrehányásaival,
örökös
féltékenységével zaklatta Adyt. A költő
hosszú ideig halogatta a döntést, majd
1912 áprilisában - egy újabb heves
összecsapás után – szakított egykori
múzsájával. Két verssel is búcsúzott
Lédától: egy elégikus, tűnődő, fájdalmas
vallomással (Valaki útravált belőlünk) és
egy patetikusan átkozódó, kegyetlen
leszámolással (Elbocsátó, szép üzenet).

Háború és menedék: a Csinszkaszerelem
Az I. világháború kitörésének évében,
1914 áprilisában tett látogatást Csucsán, a
Boncza-kastélyban. Itt találkozott a ház
romantikusan egzaltált kisasszonyával, az
akkor 20 éves Bertával, akivel 1911-től
kezdődően több levelet is váltottak. A lány
előtt George Sand és Szendrey Júlia
példája lebegett, irodalmi halhatatlanságra
áhítozott. A költő új nevet „adományoz”
neki: önmagát tréfásan Csacsinszkynak,
Bertát pedig Csacsinszkának nevezi, s ez
utóbbiból lett később a Csinszka.
Június 26-án Ady - miközben kétségek
gyötrik: harminchét évével, „rongyolt”
egészségével
szabad-e
a
húszéves
Csinszkát magához kötnie? – megkérte
apjától a lány kezét. Az egyre aggasztóbb
politikai helyzet, a háború sokasodó
előjelei is növelték házasulási vágyát.
Boncza Miklós azonban megtagadta apai
beleegyezését a házasságba, s Ady ekkor
dacból is a nősülés mellett döntött. Hosszas
utánajárást követően végül megkapták az
árvaszéki engedélyt, és 1915 márciusában
megtartották az esküvőt.

Bár a hirtelen szabad emberré vált költő
körül hemzsegtek a nők, a Lédával való
szakítás mégis erős lelki válsághoz vezette.
Ezidőtájt csak múló epizód-szerelmek sora
kapott helyet életében. Ennek nyomai
versein is megmutatkoztak. Mintegy
menedékként, költészete egyre inkább
politikai és filozófiai eszmék felé fordult.
Versei komor hangvételűvé váltak, az
eleve-elrendelés tompa bánata, az élet nagy
problémáin való tépelődés, a magyarság
sorsa miatti folyamatos aggodalom
foglalkoztatták leginkább. E komolyság,
érettség tükröződik Az Illés szekerén
(1909), Szeretném, ha szeretnének (1910),
A minden titkok versei (1911), A menekülő
élet (1912), A magunk szerelme (1913),
valamint a Ki látott engem? (1914) című
verseskötetein is.

Az ifjú feleség, Boncza Berta (Csinszka) és
Ady
A csucsai kastély menedékében, oldalán
Csinszkával vészelte át a „nagy tivornyát”,
a háború „véres, szörnyű lakodalmát”.
Jóllehet súlyosan beteg ember, mégis több
ízben katonai sorozással zaklatták, sőt egy
alkalommal be is kell vonulnia, s csak a
laktanyában kapta meg felmentését.
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1917 elején Boncza Miklós meghalt, s
Adyék szeptemberben a csucsai birtokról
Budapestre költöztek. A költő korábbi
elszigeteltsége oldódik. Az elhúzódó
háború terhei, a Monarchia tehetetlen
hadvezetése és a növekvő német befolyás
veszélye szinte az egész értelmiséget
kiábrándította ekkoriban.

Élete utolsó heteiben súlyos beteg volt,
vérbajban szenvedett. Ám ennek ellenére
még részt vett a haladó írók új
szervezetének, a Vörösmarty Akadémiának
alakuló ülésén, ahol elnökké választották
Ünnepi, megnyitó beszédét azonban már
nem tudta megtartani. Utolsó versét már
halálos betegen írta - mély aggodalommal
a magyarság jövőjéért (Üdvözlet a
győzőnek).

Adynak 1914. és 1918. között nem jelent
meg verseskötete. A háború utolsó évében
Hatvany Lajos biztatására és az ő
támogatásával
készítette elő
újabb
verseinek
válogatott
gyűjteményét.
Ezidőtájt írja gyönyörű, szerelmes verseit
is Csinszkának. Költeményei a háború
ideje alatt nem jelenhettek meg
könyvalakban.
Utolsó, még életében
kiadásra került verseskötete, A halottak
élén, 1918 augusztusában, a háború utolsó
évében került kiadásra. Ami háború alatt írt
versei közül ebből a könyvből kimaradt, az
jóval később, halála után, 1923-ban került
közkézre Az utolsó hajók című posthumus
kötetben.

1919. január 27-én reggel, 42 évesen, a
Liget Szanatóriumban érte a halál.
Temetésére két nappal később, január 29én került sor. A nemzet halottjaként a
budapesti
Kerepesi
úti
temetőben
helyezték örök nyugalomra.

Ady síremléke a Kerepesi temetőben
(Csorba Géza alkotása)

Az őszirózsás forradalom Budapesten érte.
A
forradalom
után
megalakult
népköztársaság forradalmi versei miatt
megpróbálta kisajátítani, saját költőjének
tekinteni. A Nemzeti Tanács küldöttsége
lakásán kereste fel, és köszöntötte benne a
„forradalom viharmadarát”. Ady egyik
versében azonban világosan kimondta:
„sem utóda, sem boldog őse nem vagyok
senkinek” noha harcos híve volt a polgári
radikálisoknak, és "vezérének" nevezte
Jászi Oszkárt.

Összeállította: Szerkesztő
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és így szól:
- Mit gondolsz, csak neked van nagyapád?

Humor-zsák

Szúnyogcsípés

Csiga és teknős

Az iskolában Pistikének óriási piros folt
van az arcán. Megkérdezi a tanárnő:
- Pistike, mitől olyan piros az arcod?
- Megcsípett egy szúnyog.
- Ne hazudj, egy szúnyogcsípéstől nem
lehet olyan piros!
- Igen, de a bátyám az ásóval akarta
lecsapni.

A csiga és a teknősbéka karamboloznak az
erdőben.
Egyetlen szemtanú van csak, a lajhár, aki
éppen a helyszín közelében himbálózott a
fán. A rendőrörsön faggatják a lajhárt, mit
látott a szörnyű balesetből. A lajhár a
következőt vallja:
- Nem emlékszem, minden olyan gyorsan
történt!

Kalapárus
Abszolút kertész
A kalapárus sétál az erdőben. Hamar
elfárad, ezért leül egy fa alá pihenni. Kis
idővel később elalszik, és mikor felébred,
látja, hogy az összes kalap eltűnt.
Keresi, hova tűnhetett az a rengeteg kalap.
Hírtelen felnéz a fára, ami tele van
majommal.
Minden majom fején egy kalap. Emberünk
gondolkodóba esik: hogyan tudná
visszaszerezni a kalapokat. Leveszi a saját
fejfedőjét, erre minden majom leveszi a
kalapját. Megvakarja a fejét, minden
majom megvakarja a fejét. Ledobja a
kalapját a földre, erre minden majom
ledobja a kalapját a földre.
30 évvel később, a kalapárus unokája
szintén kalapárus lett. Egyszer egy erdőn át
vezetett a kalapárus-unoka útja, amikor
nagyon elfáradt, leült egy fa tövébe, majd
elaludt. Mikor felébredt, látja minden kalap
eltűnt. Felnéz a fára, ami telis tele van
majommal, mindegyik majom fején egy
kalap. Ekkor eszébe jut, mit mesélt a
nagyapja.
Leveszi a kalapját, erre minden majom
leveszi a kalapját. Megvakarja a fejét, erre
minden majom megvakarja a fejét.
Ledobja a kalapot a földre, de egyik
majom sem dobja le a saját fejfedőjét. A
legalacsonyabb ágon csimpaszkodó majom
lemászik a fáról, odamegy a kalapárushoz

- Ki az abszolút kertész?
- Aki a cipőjét addig locsolja, amíg ki nem
nő a szára.

Porszívó
- Jó reggelt, szomszéd! Milyen vörösek a
szemei!
- Jaj, ne is mondja, nem aludtam az éjjel
egy percet sem. Valami szörnyen búgott a
házban. Maga nem hallotta?
- Én nem hallottam semmit, mert egész
éjjel porszívóztam.

Nem történt semmi
Egy gazdag gróf kéthetes nyaralásból jön
haza, a kocsisa kint várja az állomáson.
- Na, fiam, történt valami, amíg távol
voltam?
- Nem történt semmi, hacsak az nem, hogy
a Bodri, a nagyságos úr kedvenc kutyája
elpusztult.
- És mitől pusztult el a szerencsétlen?
- Megfeküdte a gyomrát a sok sült lóhús.
- Hogy jutott a Bodri annyi lóhúshoz?
- Hát, mert a lovak bennégtek az istállóban.
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- Hogy-hogy, leégett az istálló?
- Igen, a tűz átterjedt a palotáról.
- Leégett a palota? De miért?
- Mert a nagyságos úr anyja ravatalán
felborult a gyertya.
- Meghalt az anyám?
Az ijedt kocsis:
- Hát hogy ne kapott volna szívrohamot a
szerencsétlen, amikor megtudta, hogy a
nagyságos úr felesége megszökött a
titkárával!

Idős házaspár
Az idős házaspár lefekvéshez készülődik.
Az asszony panaszkodva:
- Korábban mindig fogtad a kezem...
A férj kinyúl és megfogja.
- Aztán mindig megcsókoltál...
A férfi megcsókolja.
- Aztán beleharaptál a nyakamba.
A férj erre fölkel és elsiet.
- Hová mész? - kérdezi az asszony.
- A fürdőszobába, a fogamért.

Autó
Egy ember az autóját árulja a piacon.
Odamegy hozzá egy vevő és kérdezi:
- Mennyit fogyaszt ez az autó városban?
Mire az eladó:
- Nem tudom, falusi vagyok.

Összeállította: Gabó

4. Melyik együttes tagjai. Paul McCartney,
George Harrison, Ringo Starr és John
Lennon?
5. Kábítószer, más néven áfium, mákony,
alkaloidja a papaverin.
6. Az 1984-es nyári Olimpia helyszíne.
7. Ez a paleontológia, a földtörténeti korok
élővilágát kutató tudományág.
8. Látóhártya a szem belsejében.
Ideghártya vagy recehártya.
9. Ebben az országban található az agrai
mauzóleum, a Tadzs (Taj) Mahal.
10. A galuska, mint köret más néven.
11. Az írásalkotó Methód párja. (a szlávok
apostolai)
12. Ezen a körúton található a SVOE új
irodája.
13. Bibliai személy, felesége Sára, fia
Izsák.
14. Az ő múzsája volt Anna. (…Gyula)

Fej – törő
Lelkes, amatőr írónk Mary egy újabb,
izgalmasnak
ígérkező
rejtvénnyel
örvendezteti meg Kedves Olvasóinkat.
Feladványának megfejtését ezúttal is a
meghatározásokra
adott,
helyes
válaszok kezdőbetűinek összeolvasása
fogja megadni:
Meghatározások:
1. Nomád népek varázsló papja.
2. A „Párizs gyomra”, „Patkányfogó”,
„Nana” írója. (Émile…)
3. Szürkés, fémfényű kristályos elem,
vegyjele. Sb.
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15. Mondabeli lóféle állat a homlokából
kinövő hosszú, egyenes szarvval.
16. Ilyen a citrom íze.
17. A Bergendy együttes slágere. Ez húzza
a diákok vállát.
18. Forró égövi fa. Olyan színű, mint
Hófehérke haja.
19. A felkelő Nap országa.
20. A megölt ellenség hajjal együtt
lenyúzott fejbőre, mint diadalmi jelvény az
észak- amerikai indiánoknál.
21. Melyik művészeti ág "eszközei" a
violin- és a basszuskulcs?

22. Írástudatlan, idegen szóval.
23. Kancatejből erjesztett közép- ázsiai
szeszes ital
24. Botanikus kert ritka fákból. Szarvason,
Zircen is van ilyen.

A rejtvény megfejtését újságunk következő
számában közöljük. Addigis hasznos
időtöltést, jó szórakozást kívánunk Kedves
Olvasóinknak a feladvány kitalálásához!
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