
A SzeTi első, nyilvános ruhabemutatója 

Szegény szülők szenvedő gyereke. 

 

2012. március 22-én 13 és 16 óra között a Nyíregyházi Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-

Szatmár-Bereg Megyei Egyesületénél a Személyi Titkár (rövid nevén SzeTi) előzetes 

tájékoztatóját tartjuk. 

Sajnos ez még csak a ruhapróba, az úr (vagy hölgy, ezt majd mindenki maga döntheti el) 

még nem teljesen színpadképes. Most még csak a külcsínt, vagyis a kinézetet, a formát, a 

ruhát (ami neki a színes gombjai) tudjuk megmutatni. Egyelőre még süket és néma, 

mondhatni eléggé hátrányos helyzetű szegényke. De hát miért ily fogyatékos, amikor azt 

ígértük, hogy március végére készen lesz? Hallgat, ha beszélnek hozzá, beszél, ha arra kérik, 

mindenre emlékszik, semmit nem felejt, énekel, mesél, csak éppen a közértbe nem megy le 

kenyérért. 

Mert ha a szülők hiányt szenvednek, a gyereknek sem tudnak mindent megadni. Márpedig 

pedig a szülők igencsak szenvednek! Hiszen a mai napig sem áll rendelkezésünkre az a pénz, 

amivel megadhatnánk mindent a kis csemeténknek. Aláírt hitelszerződésünk már van, de a 

pénzre még várunk. Ezért aztán nekünk is a megélhetésért kell dolgozni. Nem jut annyi időnk 

a „kis aranyosra” mint amennyit szívünk szerint szeretnénk rászánni. 

Magyarul mondva, csúszik a határidő. A születésnap júniusra várható, persze csak ha az 

Isten, a Párt, és a Hazafias Népfront is úgy akarja. A hiba nem nálunk van, mi rajta vagyunk a 

problémán. 

De azért beszéljünk az eredményekről is. A nyíregyházi ruhapróba mellett árubemutatót is 

tartunk, amire minden segédeszközünket elvisszük. Ez már csak azért is aktuális, mert 

segédeszköz boltot is nyitunk. Most már Budapesten kívül Fehérváron (LÁRKE), 

Debrecenben (Látássérültek Észak-alföldi Regionális Egyesülete), és Nyíregyházán 

(Országzászló tér 8.) is kipróbálhatók, és megvásárolhatók lesznek a Hangvilág eszközei. 

Ha már az árubemutatónál tartunk, szeretnék egy ígéretet tenni. Több mint egy éve 

kénytelenek vagyunk az egyesületek segédeszköz bemutatóra szóló felkérését elutasítani, 

amiért is itt szeretnék elnézést kérni. Ezt a számunkra is fájó mulasztásunkat egy országos 

körúttal kívánjuk pótolni. Megpróbálunk minden egyesülethez elmenni a Személyi Titkár 

bemutatójával, természetesen a többi segédeszközről sem megfeledkezve. Ennek persze 

feltétele, hogy a SzeTi működőképes legyen. Ott leszünk „minden kilométer kőnél”, ahová 

meghívnak, és ahol érdeklődnek a mi szeretett gyermekünk iránt. 

Kovács Zoltán a Hangvilág kft ügyvezető igazgatója. 

 


