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Vensegere kiszolgaltatottabb az ember
Minden tizedik ember hallasseriilt Magyarorszagon

Bankvezer az asztalon
Svajcisapkas, meggyotort ar- 

cu, kozepkoru asszony kiabal a 
folyoson. Konnyeit torolne ke- 
zevel, ha nem volna sztiksege ra 
a mutogatashoz. A no siket. Ar- 
tikulalatlan hangok kijonnek 
ugyan a torkan, de jelbeszed 
nelktil nehezen erteti meg ma
gat. Weber Eva, a Hallasseriil- 
tek Orszagos Szovetsege szoci- 
alpolitikai eloadoja nelktil nem 
is ertenem, hogy epp azt ma- 
gyarazza, elloptak a taskajat. 
Benne voltak az igazolvanyai, 
ott volt a berlete es a magaval 
hozott penze is. Az aznapi be- 
vasarlast intezte volna eppen.

A hallasseriiltek legnagyobb 
baja a kommunikaciokepte- 
lenseg. A szovetseg folyosojan 
zokogo asszony is kapkodott 
fiihoz-fahoz, probalt segitse- 
get kerni, csak eppen senki 
sem ertette, mit szeretne. Be- 
jott a szovetseg epiiletebe, a 
budapesti szervezet tigyintezo- 
je majd elkiseri a rendorsegre, 
megirja helyette a feljelentest. 
Talan kiutalnak szamara vala- 
mi gyorssegelyt is.

A „talan” nem eliras. Weber 
Eva mondja, mig tavaly 400 
ezer forintot osztottak szet 
tagjaik kozott, (az 5200 forin- 
tos hallokesztilek felet allta a 
szovetseg, a raszorulok eseten- 
kent 1500-2000 forintos se- 
gelyt, a felsooktatasi intez- 
menyben tovabbtanulok pedig 
az iskolaban toltott honapokra 
vihettek haza 500-500 forintot 
havonta) iden -  ugy nez ki -  
semmire sem futja. Ime nehany 
a jelenlegi kozerdekii kotele- 
zettsegvallalasaikbol: a Ko- 
ptitsy Anna nevevel jelzett, re- 
habilitacios segedeszkozok ta- 
mogatasat szolgalo, a balaton- 
fenyvesi iidlilest tamogato es 
az eddigi „Segely a szocialisan 
raszorultak szamara” elneve- 
zesu szamlabol hoznak letre 
egy alapitvanyt.

A szakemberek azt mondjak, 
Magyarorszag lakossaganak 
10 szazaleka hallasseriilt. Hat- 
vanezren kozullik siketek, 300 
ezren sulyos nagyothallok. A 
szakemberek abban is egyeter- 
tenek: a sertilteknek legalabb 
hetven szazaleka munkanel- 
kiili,'

A teleton nem segit...
Vasak Ivan fotitkar szobaja- 

ban iiltink. A siket, ketdiplo- 
mas ferfi sajat peldajat hozza 
fel: a foiskola alatt jeltolmacsa 
nem volt, szajrol olvasni meg 
nem tudott, igy a tobbiek fiize- 
tet lemasolva, otthon sajatitot- 
ta el a tananyagot. Szerinte a 
siketek beiskolazasa, a szak- 
munkaskepzes csak akkor lehet 
eredmenyes, ha az elhelyezke- 
des is biztositott. Ma tobb mint 
50 szakma koziil valaszthat- 
nak, csakhogy a valasztek „a 
kozepkorba valo”. Boviteni 
kellene peldaul szamitogepes 
ismeretekkel.

Es mondja a peldat a 21 eves 
fiurol, aki munka hijan, ereje 
teljeben rokkantnyugdijba 
kenyszeriilt...

-  A hallasseriiltektol nem 
vonnak munkavallaloi jarade- 
kot, igy, ha megszunik a ceg, 
nem kaphatnak munkanelktili- 
segelyt -  mondja Weber Eva. -

El kell menniiik rokkantnyug- 
dijasnak. Sokuk 4700 forintbol
el...

Statisztika nem all rendelke- 
zesre a hallasseriiltek szocialis 
helyzeterol. Annyi azonban 
tudhato, a tobbszoroset koltik 
utazasra, mint hallo tarsaik. Ha 
egy siket megbetegszik, vagy 
magasabb szamlat kiildott ki 
egy hivatal, nem veheti fel a te
lefont. Fel kell bltoznie, be kell 
tilnie az autoba, fel kell tilnie a

Kuzdelem a hangokert

vonatra vagy a buszra, s szeme- 
lyesen elinteznie az iigyeit.

-  Vagy a vegyes hazassag -  
mondja Vasak Ivan. Azt hi- 
szem, viccel, de komolyan 
mondja, hogy mindig a hallo, 
de a jelelest is jol elsajatito fe- 
lesege intezi, amit kell -  telefo- 
non. A szamara is hasznalhato 
irogep- telefon nagyon draga, 
10-15 van belole az orszagban, 
de egymashoz csak nehany 
csatjakoztathato kbztiliik.

-  A felesegemnek hallo tar- 
sasaga van -  fuzi tovabb a gon- 
dolatot. -  Olyankor vagy tol- 
macsol nekem, vagy egy ido 
utan, ha meguntam, kivonulok 
a szobabol. Nekem viszont hal
lasseriilt a tarsasagom, amiben 
a felesegem is jol erzi magat. 
Mert elsajatitotta a jelelest.

A hallasseriiltek ugy dontbt- 
tek: kommunikacios tanfolya- 
mokat inditanak. Szeretnek 
elerni, hogy az onkormanyza- 
tok iigyfelszolgalatain, a rend- 
orsegeken es az orvosi rende- 
lokben legyen legalabb egy- 
egy ember, aki alapfokon erti a 
jelbeszedet. Mert bar proble- 
majuk nem olyan latvanyos, 
mint mas rokkantake, de a 
kozlesben gondot okoz. Vasak 
Ivan nem erti peldaul, miert 
mondja azt a Nepjoleti Minisz- 
terium, hogy a halldssertiltek- 
nek integralodniuk kell. Sze
rinte ugyanis integraciorol 
csak hallo emberek eseten be- 
szelhettink, akkor, ha megfele- 
16 ember megfelelo munkat is 
kap maganak.

Segitseget -  ugy iteli -  senki- 
tol sem kapnak. Mindenert pa- 
lyazniuk kell, holott „az bi- 
zonytalan, mint a lotto”. A 
hajdani Szocialis es Egeszseg- 
iigyi Miniszteriumtol kaptak 
800 ezer forintot. A Nepjoleti 
Miniszterium azonban nem ad 
tamogatast -  mondja. Ezt meg

ertik is, csakhogy a szakmai 
segitseget is hianyoljak...

A cel: szocialis otthon
A Hallasseriiltek Orszagos 

Szovetsegenek regi terve, hogy 
hozzanak letre a nagyothallok 
es a siketek reszere egy szocia
lis otthont. Rengeteg levelet, 
telefont kapnak ugyanis, hogy 
az idos emberek keptelenek 
kommunikalni orvosaikkal, a

noverekkel, de meg tarsaikkal 
is.

-  A legnagyobb bajban azok 
az oregek vannak -  mondja a 
fotitkar -, akik tul keson lettek 
siketek, igy a jelnyelvet mar 
nem sajatitottak el.

Probalkoztak tobbszor is. A 
szovetseg jo ket eve felkeresett 
peldaul egy Pilis komyeki pol- 
garmestert, aki telekkel egyiitt 
ingyen felajanlott egy szovjet 
laktanyat. A szovetseg ortilt, 
targyaltak is a „szovjet hadse- 
reggel”. Az eredmeny: penzt 
kertek, de aktataskaban...

Kesobb bejelentettek igenyii- 
ket Bognar Szabolcsnak, a Fo- 
varosi Onkormanyzat szociai- 
politikai iigyosztalyvezetoje- 
nek.

-  Tavaly nyaron megigerte, 
kapunk egy elktilonitett reszt 
egy otthonban -  emlekezik We
ber Eva. -  Csakhogy sok siket 
el szocialis otthonban, egy tel- 
jes intezmeny kellene.

-  Azokat kene dsszevonni, 
akik egy nagy csaladot szeret- 
nenek maguk koriil -  egesziti 
ki Vasak Ivan. Amikor a sike
tek tamogatasarol faggatom, a 
fotitkar nullat mutat. Jarade- 
kot nem kapnak. Nemregiben 
ismet irtak a MAV-nak: a hal
lasseriiltek fenykepes igazolva- 
nyara adjanak utazasi tamoga
tast. Vasak evi tiz utazasra 75 
szazalekos kedvezmenyt tarta- 
na realisnak.

A nagyothallok kesziileke- 
nek 85 szazalekat ma a tb fize- 
ti, a siketeknek azonban nin- 
csen olyan eszkoziik, amit fel- 
vettek volna a tamogatott se
gedeszkozok listajara. Eddig. 
Remenykednek, hogy a helyzet 
megvaltozik, Weber Eva mutat 
is a remeny targyaibol nehany 
uj, Lizanak nevezett human- 
technikai kesziileket. Ezeket a 
tb-tol tavaly kikunyeralt

negymillio forintbol vasarol- 
tak. Szazotven-ketszaz hallas
seriilt otthonaban a berende- 
zesek ezentul a telefon, a csen- 
go megszolalasakor vagy a 
gyermek sirasakor felvillan- 
nak.

-  A siketeknek a szemuk a 
ftiliik -  indokolnak, s nem ertik 
miert csak 25 ezerert arulnak 
fenyjelzeses riasztot az autok- 
hoz. Igy ugyanis a szomszed 
szol ki az ablakon, ha piszkal- 

jak a kocsit -  teszi 
hozza Vasak Ivan, 
aki a kiilfoldi 
tarsszervezetektol 
hallott peldakat 
gyiijtotte ki egy pa- 
pirra. Megmutatja. 
O laszo rszagban  
kommunikacios ja- 
radekot kapnak a 
hallasseriiltek. Ne- 
metorszagban, hat- 
ranykiegyenlites 
cimen adokedvez- 
meny, elorehozott 
oregsegi nyugdij es 
ingyenes utazas jar. 
Es ingyenes belepes 
moziba, allatkert- 
be, szinhazba, uszo- 
daba. Hallasseriilt- 
igazolvanyra ott ez 
magyar siketnek is 
jar.

A fotitkar ennyit 
nem akar. Azzal is 

megelegedne, ha itthon a hal
lasseriiltek a feliratos filmekert 
fizetnenek, a magyarul besze- 
loket pedig ingyen nezhetnek 
meg. Ugysem hallanak...

Nem szerencses osszekoltozni
Otvenes ferfiu kopog. Tana- 

csot es persze penzt kemi jott a 
fotitkartol. Kozenk til, s meseli: 
szomszedja gyartana a csaladi 
hazban felszerelheto fenyjelzo- 
riasztot. Ehhez szeretne nyolce- 
zer forint tamogatast. Banki Ja
nos Gyalrol erkezett. Nyomda- 
ban huzott le harminc evet, 
azutan lett rokkantnyugdijas. 
Hatezer-nyolcszaz forintja mel- 
le felesege 7800 forintja kertil, 
Banki Janos igy varmi kenysze- 
riil. Megtanulta a szakmat a fe- 
lesegetol, most bedolgozo. 
Csakhogy erre keveseknek van 
lehetosegiik -  allitja Weber Eva.

A csalad 20 evig Pesten la- 
kott. Eladtak a resztiket, abbol 
es OTP-kolcsonbol epitettek fel 
gyali csaladi hazukat. A hatra- 
lekot a btintetokamat bevezete- 
se elott, egy osszegben fizettek 
vissza. Ujabb szemelyi es csa
ladi kolcsonbol. A havi rezsi 6-8 
ezer forint. Erre mondja azt az 
52 eves ferfi, hogy regebben 
jobban telt italra meg cigire. 
Igy csokkentenitik kellett a tar- 
sas osszejoveteleket.

Kerdezem, a hallassertiltek- 
nek nem lenne-e jobb egy 
tombben lakniuk. Ertenek egy- 
mast, lenne tarsasag... Azt 
mondjak, nem szerencses az 
osszekoltozes. A hallasseriiltek 
pletykasak -  velekednek. -  Es a 
szocialis otthon? -  kerdezem. -  
Az mas -  felelik. -  Oreg korara 
meg kiszolgaltatottabb az em
ber. Banki Janos, ha 70 6ves 
lesz, maga is a siketek koze sze
retne menni. Hogy megertsek.

Kobli Aniko

Amikor 1841-ben a reform- 
kor hazafias szellemeben a ne
ves orvosprofesszor, Bugat Pal 
javaslatara megsziiletett a Ma
gyar Termeszettudomanyi Tar- 
sulat, a becsi udvar ugy don- 
tott, nem vesz tudomast a ma
gyar ertelmiseg ujonnan ala- 
kult, ftiggetlenedni akaro szer- 
vezeterol. Sot egeszen 1853-ig 
nem ismertek el az ismeretter- 
jesztest a szeles nepretegek ko- 
reben felvallalo tarsasagot, 
mignem sikeriilt vegre az elere 
egy Habsburg-patronust talal- 
ni, Istvan foherceg szemelye- 
ben. Azon nyomban oda is 
biggyesztettek a tarsulat neve 
ele a „kiralyi” eloszot. A pesti 
rendorseg pedig csupan akkor 
adott zold utat mukodesehez, 
mikor a pecseten a Kossuth ci- 
merre rakeriilt a korona is.

A jeles szervezetre ettol 
kezdve nyomta ra belyeget a 
kormanyparti rahatas es a szel- 
lemi szabadsag, a hatalom 
iranti lojalitas es az ertelmisegi 
fiiggetlenseg torekveseinek ket- 
tossege. Volt, amikor az egyik 
iranyzat kerekedett feltil, s volt 
amikor a masik. A vilagegest 
koveto uj korszakban, s a jog- 
utodkent megsziiletett TIT-ben 
termeszetszeriileg tovabb eltek 
a hagyomanyok. A viszonyla- 
gos szakmai semlegesseget kep- 
viselo elnokokkel szemben az 
uj hatalom fotitkarkent csem- 
peszte be komisszarjait.

Azutan jott a rendszervaltas 
es megsziint a fotitkari poszt. 
Csak nem maradhat ftiggetlen 
egy ertelmisegi szervezet? Nem 
bizony! Errol a kormany elso 
menetben az 1870 ota folyama- 
tosan elvezett allami tamogatas 
megvonasaval gondoskodott. 
Kesobb a penz egy reszet 
visszajuttattak, am a TIT tag- 
jait es vezetoit ettol a csiki- 
csuki jatektol jogosan keriilget- 
te a bizonytalansag erzese.

Es most itt a'legujabb eset: 
ezuttal nem patronus es nem is 
fotitkar, hanem az tigyvezeto 
elnok szemelyevel'kapcsolatos.

A hatalom jeloltjet, Bod Pe
ter Akost, nagy hirii, iskolate- 
remto tudosok, tekintelyes aka- 
demikusok utodjakent eloszor 
elnoknek javasoltak. Ezt, az

Elesloveszet cimti, februar 
25-i glosszajaban Kis Tibor a 
bosi szomorujatek kapcsan azt 
irja: „...kezd nyilvanvalova val- 
ni, hogy e csodtomeg felhalmo- 
zasahoz a voluntarizmusnak ... 
es cinizmusnak olyan kevereke 
kellett, ami parjat ritkitja a 
magyar politikatortenetben”.

Sajnos, nem ritkitja parjat. 
Huszadik szazadi tortenelmiink 
arrol szol, hogy az eppen hatal- 
mon levo „elit” kritikus helyze- 
tekben nem volt kepes felmemi 
a realitasokat. Olyan varakoza- 
sokba hajszolta bele az orszag 
kozvelemenyet, amelyek eleve 
nem teljesylhettek, sorozatos 
kudarcelmenyt okozva a nem- 
zetnek. Csonka Magyarorszag 
nem orszag; Kitartas!; Nem res, 
hanem eros bastya; A legvida- 
mabb barakk; Nem gyiiruzik

„asztalra kertilt csizma”-szeru 
otletet azonban a hatarozott el- 
lenallas az alapszabalyi ossze- 
ferhetetlensegre hivatkozva 
(ket kozgyiiles kozott nines 
tisztujitas) meg tudta torpedoz- 
ni -  am ekkor a penztelenseg 
remetol megtantorodott foigaz- 
gato keszseges asszisztalasaval 
kidolgoztak egy uj taktikat, a 
mar emlitett tigyvezeto elnoki 
posztot. Csakhogy az adott ko- 
riilmenyek kozepette ilyet nem 
ismert az a franya alapszabaly. 
A megoldas a mindig keznel le
vo „ideiglenes” jelzo hasznala- 
taban mutatkozott. Majd a ko- 
vetkezo kozgyiiles rezignalt es 
addigra megdolgozott tagjai al- 
dasukat adjak az alapszabaly 
modositasra s ezzel legalizaljak 
a poziciot.

Persze ertem en a csiziot 
mindket reszrol. Jollehet a Nem- 
zeti Bank elnoketol kozvetlen 
adomanyokat az uj iigyvezeto 
TIT-beli szallascsinaloi sem var- 
hatnak, de velhetoen azt reme- 
lik, az orszag cimeben elso ban- 
karanak szavara a tobbi penzin- 
tezet csak megnyitja majd a 
bukszajat. A teniszszovetseg no 
meg a Magyar Atlanti Tanacs el
noki posztjait mar begyujtott 
exminiszter pedig feltehetoen 
ugy gondolta, a TIT mar meg 
sem kottyan a gyujtemenyben.

Ami igaz, az igaz, a hasonlo 
kiilfoldi szervezetek is raszo- 
rulnak az effele tamogatokra, 
csak ott ezt valahogy szalonke- 
pesebben csinaljak. Mondjuk, 
egy feliigyelobizottsaggal, 
amelynek elnoke lehet akar egy 
bankvezer is, akinek azonban a 
napi tigyekbe kozvetlen bele- 
szolasa vajmi keves van. Mar- 
pedig az iigyvezetoseg, leg- 
alabbis ha etimologiailag nez- 
ztik — sot a tarsadalmi gyakor- 
latot tekintve is — ezt jelenti. 
Azt pedig — az MDF mindenre 
valo politikai-gazdasagi ratele- 
pedeset nem is tekintve — el- 
kepzelni sem tudom, hogyan 
tud a Magyar Nemzeti Bank -  
stb. -  elnoke teljes aktivitasa- 
val egy-egy ekkora szervezetet 
eliranyitani. Igaz, lehet hogy 
naiv vagyok es a kerdes nem a 
hogyan, hanem a hova!

Palugyai Istvan

be; Kozos piaci tagsag a kilenc- 
venes evek kozepere -  hogy 
csak nehanyat soroljak a min- 
denkori elit sajat magat es az 
orszag nepet altato politikai il- 
luzioibol.

Az ujdonsiilt komyezetvedel- 
mi miniszter is a hagyomanyos 
receptet koveti, amikor a sajto- 
ban folyd vitat karhoztatja 
ahelyett, hogy egy realis komp- 
romisszum elfogadasaval men- 
tene, ami meg mentheto.

Bos-Nagymaros kapcsan 
szembe kell nezni azzal a ko- 
rabban is nyilvanvalo tennyel, 
hogy egyesek politikai celjaik 
erdekeben igyekeztek mozgosi- 
tani az oleson megvasarolhato 
indulatokat. A tobb tizmilli- 
ardra rugo szamlat az orszag 
lakossaga allja.

Lorant Karoly
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Oleson vasarolhato indulatok

T i s z t e l t  F o g y a s z t o i n k !

Ertesitjiik Onoket, hogy 1993. marcius ll-to l 
Tarsasagunk Kozpontja uj telefonszamokon hivhato.

BUDAPESTI
ELEKTROMOS MUVEK Rt.
1132 Bp. X III., Vaci ut 12-1 A. 
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