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„TUDOM, HOGY ÉN IS KÉPES VAGYOK RÁ!”
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Köszöntő

A Siemens és Signia hallókészülékek gyártója a Siketek és Nagyothallók Országos 
Szövetségével (SINOSZ) együttműködésben 2017-ben már másodszor hirdette meg 
„Tudom, hogy én is képes vagyok rá!” című pályázatát nagyothalló fi atalok számára. 

A kezdeményezés fő célja idén is az, hogy közelebb hozzuk egymáshoz az ép hallók 
és a hallássérültek világát, segítsünk lebontani az előítéleteket. Úgy gondoljuk, ezt 
azzal tudjuk leginkább támogatni, ha megmutatjuk, hogy a hallókészüléket viselő, 
nagyothalló fi atalok ugyanúgy képesek sikeresen helytállni a tanulásban és a mun-
kában, mint az ép hallású társaik. Az ő példájukkal azokat a nagyothalló fi atalokat és 
családtagjaikat is szeretnénk bátorítani, akik aggódnak amiatt, hogy a hallássérülés 
hátráltathatja őket céljaik elérésében. További célként szeretnénk támogatni 
a pályázók egyikének továbbtanulását azáltal, hogy biztosítjuk számára a ma elérhető 
legmodernebb hallókészülékeket és a hozzájuk tartozó kiegészítőket.

Nagy örömünkre a tavalyi pályázat beváltotta reményeinket, a nagyothalló fi atalok és 
családjaik, barátaik épp annyira érdeklődtek és lelkesedtek az ötletért, mint a szervezők, 
illetve a SINOSZ és a Signia támogatói, követői. Több ezren olvasták el a Példaképek 
történetét, sok-sok pozitív visszajelzést kaptunk. Azóta is érdeklődéssel követjük 

nyomon a díjazott fi atalok életét, s hogy a szakmai zsűri jól döntött, azt újabb sikereik 
is igazolják. 

Idén is kiváló pályázatokat kaptunk, a jelentkezők kitartóak, tehetségesek, olyan 
emberek, akik a nehézségeket leküzdve képesek megvalósítani céljaikat. Magasra 
tették a mércét, teljesítményüket, emberségüket, segíteni akarásukat elismerés illeti. 
A szakmai zsűri számos szempont fi gyelembevételével alakította ki közös állás-
pontját. Tanulmányaikban és egyéb tevékenységeikben elért eredményeik, példa-
mutató munkájuk, közösségformáló magatartásuk elismeréseként idén kilenc fi atalt 
jelöltek példaképnek. Kiadványunkban őket mutatjuk be a nagyközönségnek.

A példaképek közül orvosi és technológiai szempontok alapján választották ki azt a 
pályázót, akinek a legtöbbet segíthetnek a felajánlott készülékek. A szakmai bizottság 
döntése értelmében idén Cservenák Ákos továbbtanulását támogatjuk a Siemens és 
Signia hallókészülékek gyártójának hallásjavító eszközeivel.

Szívből gratulálunk valamennyi pályázó eddig elért eredményeihez és kívánjuk, hogy 
terveik megvalósuljanak, álmaik valóra váljanak!
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Cservenák Ákos
Életkor: 26 éves
Lakhely: Mályi
Tanulmányok: jelenleg a Miskolci Egyetem 
és a győri Széchenyi István Egyetem hallgatója 

Elekes Dorottya Orsolya
Életkor: 22 éves
Lakhely: Eger
Tanulmányok: jelenleg az ELTE Bárczi Gusztáv 
Gyógypedagógiai Kar hallgatója 

„A hallássérülés eléggé befolyásolja 
az életemet, ugyanis az emberek 
többsége számára könnyedén érthető 
beszédek (pl. súgás, zajban történő 
beszélgetés) számomra nem igazán 
érthetőek.” 

„Mivel születésemtől fogva hallás-
sérült vagyok, ezért ezt fogadtam el 
természetesnek. Kézben tartom és ön-
állóan irányítom az életemet. Képes 
vagyok dacolni a nehézségekkel, ha a 
helyzet megkívánja.”  

Ákos Miskolc mellett, Mályiban él. Szülei középiskolai tanárok, bátyja egy alapítványnál 
dolgozik. 2010-ben kitűnő eredménnyel érettségizett a miskolci Fráter György Katolikus 
Gimnáziumban. Ezt követően felvételt nyert a Miskolci Egyetem Gépészmérnöki és 
Informatikai Karának mechatronikai mérnök szakára. Tanulmányai során többször is 
elnyerte a Köztársasági Ösztöndíjat és a Tanulmányi Emlékérmet, sikeresen vett részt 
TDK és OTDK konferenciákon, valamint különböző tudományos konferenciákon. 
A mechatronikai mérnöki BSc és MSc diplomáját kitüntetéssel kapta meg 2014-ben 
és 2016-ban. 2010-ben németből, 2017-ben angolból középfokú, komplex nyelvvizsgát 
szerzett. Meséli, hogy a magnót egyszerűen nem értette, ezért a hallásértési feladatot 
csak úgy tudta teljesíteni, ha felolvasták a szöveget.
 
Jelenleg a Miskolci Egyetem Robert Bosch Mechatronikai Intézeti Tanszékének nappali 
tagozatos PhD hallgatója, valamint a győri Széchenyi István Egyetemen levelező tago-
zatos, járműmérnök MSc hallgató. Kutatási témája az automatikusan működő jármű-
vek, érdeklődési területe a járművek és robotok. Hobbija a modellezés, kedvenc sportja 
a kerékpározás. Célja a doktori cím megszerzése, szeretne az egyetemen maradni 
oktató-kutatóként, és elismert szakemberré válni a saját szakterületén. Nagyon szeret 
utazni, új helyeket felfedezni, szívesen látogatna el minél több helyre, különösen kül-
földre. A családalapítás még várat magára, a jövőben Ákos szeretne megházasodni és 
több gyermeket felnevelni. Nyelvek terén szívesen fejlesztené tovább magát angolból 
és németből, de újabb nyelveket is szívesen elsajátítana.

Dorottya Temesváron született. 3 hónapos korában diagnosztizálták a hallássérü-
lését, ekkor kapta meg első hallókészülékét. 5 éves kora óta él Magyarországon, 
Egerben. Általános iskolai és középfokú tanulmányait integráltan végezte. 2014-ben 
érettségizett, majd felvételt nyert az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karra. 
Ekkor költözött Budapestre, azóta itt él. Jelenleg a hallássérültek és tanulásban aka-
dályozottak pedagógiája szakon tanul. 2016/17-ben tudományos munka keretében 
kutatást végzett a cochleáris implantátum negatív megítéléséről. Nagy örömére pá-
lyamunkáját bemutathatta a Győrben megrendezett Országos Tudományos Diákköri 
Konferencián. 15 évesen ismerkedett meg a jelnyelvvel, melyhez később Budapes-
ten, a SINOSZ-nál tért vissza. A szükséges szintek teljesítését követően 2016-ban 
felvételt nyert OKJ tolmácsképzésre. 

Fontosak számára a barátai, remekül érzi magát a kollégiumi közösségben és a jel-
nyelvi tolmácsképzőn csoporttársai társaságában is. Kevés szabadidejében szívesen 
néz sorozatot, zenét hallgat, koncertekre jár, olvas és szeret új városokat felfedezni. 
Harcos típusnak tartja magát, aki nem adja fel könnyen. Ennek ellenére úgy gondol-
ja, ez nem lenne elegendő, boldogulását megértő, támogató és segítő családjának, 
barátainak, szűkebb környezetének is köszönheti. Főállású gyógypedagógusként és 
alkalmi jeltolmácsként szeretne dolgozni, tapasztalatot szerezni. Jól érzi magát az 
ismeretet átadó tanár szerepében, az arra való felkészülésben, gyerekek között. Úgy 
érzi, hogy a mindkét területen való aktív részvétel teljessé tenné szakmai fejlődését, 
érdeklődését.
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Hornyák Alíz
Életkor: 29 éves
Lakhely: Budapest
Tanulmányok: a Nemzeti Közszolgálati Egyetem 
és ELTE Társadalomtudományi Kar hallgatója

„Gyerekként sosem éreztem magam 
másnak, azt feltételeztem, mindenki 
annyit hall, amennyit én, csak egysze-
rűen � gyelmetlen vagyok. Figyelme-
sebbnek kell lennem. Így tanulhattam 
meg tanítás nélkül szájról olvasni, 
megérezni a hangokat, a rezgéseket...” 

Alíz Szerencsen született. Integráltan folytatta tanulmányait, 6 évfolyamot végzett az 
általános iskolában, majd hatosztályos tagozatra nyert felvételt a helyi Bocskai István 
Gimnáziumba. Hegedülni tanult, évekig kosárlabdázott. Bár az első sorban ült a tan-
termekben és minden tanár ismerte helyzetét, mégis mindig volt hallásproblémája a 
tanórákon, főleg a nyelvi kurzusokon. Az egyetemi tanulmányai során még nagyobb 
gondot jelentett, hogy a nagyobb előadókban nehezen értette az oktatókat. Emiatt a 
három éves képzést bő 6 hat év alatt sikerült elvégeznie.
 
10 évesen kapott egy kényelmetlen hallójárati készüléket, ami fél év hordás után a 
fi ókja mélyére került. Csak 2011-ben kezdett újra hallókészüléket hordani – ma már élni 
sem tudok nélkülük és nem tudom, addig hogyan voltam képes – mondja. 2009-ben 
felvételizett az ELTE Társadalomtudományi Karának szociális munka szakára. 2014 
nyarától a Magyar Orvosi Kamara Országos Etikai Bizottságának ügykezelője, ma már 
rangidős a testület mellett működő titkárságon. Első héten kapott egy speciális tele-
fonkészüléket és egy erős fülhallgatót a hanganyagról történő jegyzőkönyvíráshoz. 
Úgy érzi, a legjobb helyen van, rengeteg önbizalmat szerzett, néha szinte el is felejti, 
hogy hallássérült. Kollégái és főnöke elismerik a munkáját. Nehézségeiről is őszintén 
mesél: minden nap átéli, hogy sokan türelmetlenül, gorombán reagálnak, amikor visz-
szakérdez, ha nem ért valamit. Tart az új társaságtól, az előítéletektől.  Céljai között 
szerepel a párválasztás, a családalapítás és az önfejlesztés. Szeretne jogi diplomát 
szerezni, érdekvédelemmel foglalkozni, utazni. 

Márföldi Kitti
Életkor: 24 éves
Lakhely: Nyíregyháza
Tanulmányok: jelenleg a Nyíregyházi 
Egyetem hallgatója 

„Tudom, hogy jól halló már nem lehetek, 
de törekednék a tökéletességre. Hiába 
tanítják az egyetemen is az esélyegyen-
lőséget, jól hangzik, de sokan nem esze-
rint viselkednek. Igenis van hátrányos 
megkülönböztetés.”

Szülei 3 éves korában vitték el Kittit hallásvizsgálatra, aminek az lett az eredménye, 
hogy jól hall, csak lusta beszélni. Egyik betegsége alkalmával egy másik fülészorvos 
elküldte Debrecenbe, BERA-vizsgálatra. Itt derült ki, hogy a kislány hallásmaradvá-
nyos siket, akárcsak három hónapos húga. (Ő 6 évesen implantációs műtéten esett 
át.) Kitti 3,5 évesen kapott hallókészüléket. Budapesten, a Siketek és Nagyothallók 
Intézetében azt javasolták, maradjon ott, mert úgysem fog megtanulni beszélni. 
Szülei mégis hazavitték, és úgy döntöttek, integrált óvodába viszik, hogy szokja a 
közösséget. A második óvodában befogadta a közösség, sokat fejlődött, megtanult 
rendesen beszélni, így a korabeliekkel egy időben került iskolába. Elvégezte az álta-
lános iskolát. Az akkori törvények értelmében a Sérültek Iskolájába vehették csak 
fel, bár ide is felvételi vizsgát kellett tennie. Irodai asszisztens szakon végzett, 2016-ban 
érettségizett. Felvételt nyert a Nyíregyházi Egyetem szociális és ifjúsági munka sza-
kára. Hátrányt jelent számára, hogy nem mindig érti az előadót, ez akadályozza a 
tanulásban. Kitti évekig balettozott, néptáncolt, röplabdázott, 8 évig mazsorettezett.

A gimnáziumi évek alatt beiratkozott a SINOSZ által szervezett jelnyelv tanfolyamra, 
idén B1/1 szintű vizsgát tett. Az egyetem elvégzése után hallássérültekkel szeretne 
foglalkozni, hogy átsegítse őket azokon a nehézségeken, amiken ő is átesett. 
Azért tanulja a jelnyelvet, hogy a siketeken is segíteni tudjon. Szívesen dolgozna 
a SINOSZ-nál. Keresi a lehetőséget, hogy minél többet megismerjen a világból, idő-
vel családot, gyereket szeretne.
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Mentes Anikó
Életkor: 28 éves
Lakhely: Miskolc
Tanulmányok: jelenleg  az ELTE TTK
Mikrobiológiai Tanszék doktorandusza

„A hallókészülék olyan eszköz, mint 
egy szemüveg. Semmi szégyellni-
való nincs benne, pedig korábban 
úgy gondoltam. Utólag úgy látom, 
jobb lett volna hamarabb beismerni, 
hogy szükségem van rá…” 

Anikó jelenleg az ELTE Mikrobiológiai Tanszékén doktorandusz, mikrobiális ökoló-
giai témájú pályázatokban vesz részt kutatóként. 2014-ben elnyerte az ELTE TTK 
Kar Kiváló Hallgatója díjat, kari és országos versenyeken helyezéseket ért el, dékáni 
dicséretben részesült. 2016-ban nemzetközi konferencia pályázatot nyert, a kutatási 
témáját ismertethette a nemzetközi tudósokkal. Nagyon nehéz út vezetett idáig – me-
séli. Anikó általános iskolás kora óta hallássérült, de ezt sem ő, sem a szülei nem 
fogadták el. Gimnáziumban és az egyetem első éveiben rengeteg negatív dolog érte 
emiatt, de még mindig nem volt hajlandó hallókészüléket viselni. 2013-ban szerzett 
jogosítványt, az oktatója szinte követelte, hogy viseljen hallókészüléket, mert ha nem 
hallja, hogy jobbra vagy balra kell fordulnia, nem fog sikerülni a vizsga. A fi atal lány 
nagy duzzogva belement, és innentől megváltozott az élete. Hallotta, ha szóltak hozzá, 
biztonságban érezte magát, kevésbé szorongott társaságban. Mivel már nem volt 
fáradt az egész napos koncentrálás miatt, elkezdett sportolni, kettlebell edzésre jár. 

A doktori fokozatszerzés után folytatni szeretné az akadémiai karriert, szeretne aktív 
tagja maradni a tudományos életnek. Érdekli a programozás, hiszen tudósként na-
gyon fontos az informatikai módszerek ismerete. Tervezi, hogy egy ismeretterjesztő 
internetes oldalon a Kárpát-medence különleges vizeinek baktériumközösségét is-
merteti közérthető formában. Úgy véli, fontos bemutatni az értékes természeti kin-
cseinket. Szívesen tanulna oroszul és németül. Tervei között szerepel, hogy elvégzi a 
táplálkozástudományi szakot. 

Miszlai Ádám
Életkor: 24 éves
Lakhely: Szeged
Tanulmányok: jelenleg a Szegedi 
Tudományegyetem hallgatója 

„A halláscsökkenésem nehézség-
ként élem meg, de olyan nehézség-
ként, mely nem tántorít el a céljaim 
megvalósításától.” 

Ádám a Szegedi Tudományegyetem orvostanhallgatója. Az egyetem mellett diákmun-
kásként dolgozik, pénztáros egy áruházláncnál. A kikapcsolódás is fontos számára, leg-
inkább a párjával és a barátaival tölti az idejét. Velük együtt nagyon szeret kirándulni és 
szabadulószobákból kiszabadulni. Minden évben részt vesznek egy kenutáborban is, a 
Tiszán eveznek és nomád körülmények között táboroznak. Immár hatodik éve, minden 
nyáron gyerekeket táboroztat a barátaival. Az öt napos tábort egy tanyán szervezik, 
ahol sátrakban alszanak, lovagolnak, sokat játszanak, kézműveskednek és énekelnek 
a tábortűznél. 
 
Ádám halláscsökkenése 14 éves korában kezdődött. Baloldalon hallókészüléket visel. 
Azóta időszakosan a jobb fülével is rosszabbul hall. Vannak időszakok, amikor még a 
készülékkel sem kielégítő a beszédértése. A legnagyobb problémája a fonendoszkóp 
használata. A bal fülével sajnos nem hallja a megfelelő hangokat, és amikor a jobb fülé-
nél is hallásprobléma jelentkezik, akkor egyáltalán nem tudja kivitelezni az ilyen jellegű 
vizsgálatokat. Arra is gondolt, mi lesz, ha a fonendoszkóp használatát nem sikerül meg-
oldania: akkor gyermekaudiológus szeretne lenni, úgy véli, e szakma esetében nem 
mindennapos a fonendoszkóp használata. 

A fi atalember korán elkötelezte magát, menyasszonyával már 4 éve alkotnak egy párt. 
Esküvőjüket jövő nyárra tervezik. Férjként, családapaként és orvosként képzeli el ma-
gát a jövőben. Gyermekorvosként szeretne dolgozni, akinek megbíznak a szakértelmé-
ben. Szívesen végezne közösségi munkát, például gyermekeket táboroztatna. Szeret-
ne sokat utazni a családjával, leendő gyermekeivel is.
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Nyisztor Dóra
Életkor: 21 éves
Lakhely: Debrecen 
Tanulmányok: jelenleg a Debreceni 
Egyetem hallgatója 

„A hallássérülésemet elfogadtam, 
igyekszem kihozni magamból a leg-
jobbat, amihez a családom támogatá-
sa is hozzájárul. Olykor nehézségekbe 
ütközöm, de elég kitartó és önálló va-
gyok ahhoz, hogy leküzdjem ezeket az 
akadályokat.”

Dóra hároméves kora óta visel hallókészüléket, amit azonnal elfogadott. Óvodában, 
általános iskolában és a gimnáziumban is integráltan tanult. Osztályfőnöke nyitottan, 
kedvesen fogadta és fogadtatta el az osztállyal, így hamar összebarátkozott a társa-
ival. A gimnázium végéig heti rendszerességgel segítette a fejlődését a Pedagógiai 
Szakszolgálat szurdopedagógusa, akinek a mai napig hálás a sok támogatásért. Dóra 
a legjobb tanulók közé tartozott, egyedüli hallássérültként az osztályban. A tanulás 
mellett tűzzománccal foglalkozott, rajzolt, versenyeken is szép eredményeket ért el. 
Amire a legbüszkébb: a Déri Múzeumban megrendezett „Munkácsy után szabadon” 
rajzpályázaton I. díjat nyert. A gimnázium alatt német középfokú nyelvvizsgát szer-
zett, idén pedig angolból is nyelvvizsgázott. Rendszeresen jár edzőterembe, nyáron 
sokat strandol, szeret úszni. Itt néha hátrányként éli meg a hallássérülését, mert a 
hallókészülékét nem viselheti vizes közegben. A barátai fi gyelnek rá beszéd közben, 
szájról olvasással könnyen kommunikál velük. Szívesen elmegy szórakozóhelyekre, 
fesztiválokra, moziba, koncertekre. De otthon a csendben olvasni, pihenni is szeret.

Az egyetemen védőnőnek tanul, majd mesterképzésen szeretné folytatni a tanulmá-
nyait, a Táplálkozástudományi Karon. Célja a doktori cím megszerzése, azt is tervezi, 
hogy az ERASMUS program keretében külföldön tanul majd egy ideig. Leendő csa-
ládjával szeretne minél több helyre eljutni a világban. Álma, hogy létrehozzon egy 
alapítványt, amelyen keresztül segítséget nyújthat a hozzá hasonlóan valamilyen hát-
ránnyal vagy nehézséggel küzdő embereknek. 

Pászti Márió
Életkor: 23 éves
Lakhely: Nemesnép
Tanulmányok: jelenleg a Budapesti Gazdasági 
Egyetem hallgatója 

Márió hároméves korában vették észre, hogy valami gond van, mert nem kezdett el 
beszélni. Kivizsgálták, hallókészüléket kapott mindkét fülére. Eleinte nem szerette, 
hosszú hajat viselt, hogy eltakarja. Igaz, sem az általános iskolában, sem gimnázium-
ban nem volt megkülönböztetve emiatt, könnyen be tudott illeszkedni az új közössé-
gekbe. Mindig, minden támogatást megkapott a tanároktól, a családtól, barátoktól. Az 
érettségi után levágatta a haját, láthatóvá váltak a hallókészülékei. Azóta sem kapott 
negatív visszajelzést, inkább megdicsérik, hogy jobban áll neki a rövid haj. Miután 
felvették az egyetemre, felkerült Budapestre, tagja lett a SINOSZ-nak. A környezet 
optimista és pozitív személyiségnek tartja őt. Márió jelenleg két szakot végez: a Bu-
dapesti Gazdasági Egyetem Külkereskedelmi Karán, illetve a Pénzügyi és Számviteli 
Karon. Az iskola mellett egy multinacionális cégnél dolgozik, könnyen megtalálja a 
közös hangot az emberekkel. Nagyon szeret olvasni és utazni, szívesen tanul idegen 
nyelveket. Ösztöndíjat nyert az Erasmus+/Campus Mundi ösztöndíjprogram kereté-
ben, Hamburgban tanul pár hónapig. Sokszor előfordul, hogy nem érti meg az em-
berek beszédét, de visszakérdez, és elmondják neki még egyszer. Nem ijed meg a 
kihívásoktól, mindig megtalálja a megoldást. 

A gazdaságtudományokhoz köthető területen szeretne dolgozni, egy nagy cégnél 
vagy saját vállalkozásban – de ez még a jövő zenéje – mondja. Később szeretne 
elvégezni egy német nyelvű mesterképzést is. Szívesen beutazná a világot, akár 
munka keretében. Örömmel töltené el, ha olyan munkát végezhetne, ami hasznos a 
társadalomnak.

„Hiszem azt, hogy attól, hogy valakinek 
valamilyen fogyatékossága van, nem ke-
vesebb ember! Kitartással, sok szorga-
lommal elérhetjük azt, amit szeretnénk.” 
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Varkoly Gábor
Életkor: 30 éves
Lakhely: Budapest
Tanulmányok: jelenleg a Kaposvári 
Egyetem hallgatója 

„Azt szeretném elérni az életemben, 
hogy én is részese lehessek a halló 
világ történéseinek, minél több min-
dent megértsek”. 

Gábor jelenleg a Kaposvári Egyetem hallgatója, idén szeptemberben kezdte el a 
második évfolyamot. A tanulás mellett a Hallássérültek Tanintézetében dolgozik, 
gyógypedagógiai asszisztensként segíti kollégái munkáját. 14 évvel ezelőtt ő maga 
is a Hallássérültek Tanintézetében végzett. Jó tanuló volt mindig, szereti képezni 
magát. Szívesen mesél sokféle hobbijáról: szeret kirándulni, sportolni, moziba járni, 
és ami nem szokványos a fi atalok körében: örömmel végez kerti munkát. Nagyon 
fontosnak tartja a mozgást és az egészséges életmódot. Rendszeresen jár teniszezni, 
idén júliusban a siketlimpián is részt vett. A szabadidő és a hobbi nagyjából ugyan-
azt jelenti számára: amikor egy kicsit kikapcsolódna a munkából vagy a tanulásból, 
pihenésként kedvenc tevékenységei közül választ.

Legfontosabb céljai között szerepel, hogy gyógypedagógusként segíthesse a hallássérült 
gyermekek minél jobb fejlődését. Hallássérültként egészen pontosan át tudja érezni a 
helyzetüket, és jobban tud az igényeikhez alkalmazkodni, mint az ép hallók. Gábor nem-
rég nagy lépésre szánta el magát: összeköltözött a barátnőjével, aki halló. Nagyon szeret-
né, ha a jövőben minél jobban megértenék egymást, és közösen családot alapítanának. 
Úgy gondolja, hogy halló-hallássérült párként a kommunikáció bizonyos mértékben min-
dig akadályoztatott lesz kettejük között, ennek ellenére ő folyamatosan arra törekszik és 
mindent megtesz azért, hogy ez ne okozhasson semmilyen problémát.
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