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SZAKMAI BESZÁMOLÓ 

„HALLOMÁS” 
Kulturális és közösségi találkozó siket és nagyothallók, illetve a halló társadalom számára 

A HALLOMÁS programsorozat célja a siket és nagyothallók számára kulturális szórakozást és 

kikapcsolódást nyújtani változatos műfajú programokkal, melyek az ő speciális igényeiknek is 

megfelelnek, de a halló társadalom számára is élvezhetők és értelmezhetők.  A siket és 

nagyothallók a világot vizuálisan érzékelik, ezért a nagyközönségnek szervezett események és 

kulturális rendezvények számukra csak részben vagy egyáltalán nem értelmezhető. Ennek 

következményeként jelentősen csökken az esélyük arra, hogy kulturális élményben részesüljenek. 

Az így kialakult esélyegyenlőtlenséget szeretné ez a programsorozat is ellensúlyozni úgy, hogy 

közben ezen fogyatékossággal élő közösségek integrálódását is elősegítse. 

Az egyenlőség, az egyenlőtlenségek kérdése különböző mértékben ugyan, de valamennyi személyt 

és csoportot érint ma Magyarországon. Fogyatékos emberek és családjaik világszerte a 

legsérülékenyebb társadalmi csoportot alkotják, évszázadok óta a szociális élet peremére 

sodródva élnek, boldogulásukat számtalan tényező hátráltatja. Mint általában az esélyegyenlőség 

területén, a fogyatékos-ügyben is a társadalmi szemléletformálás az egyik legnagyobb kihívás. 

A rendezvény helyszíne: 5000 Szolnok Táncsics M. u. 13. 

A rendezvény időpontja: 2019. június 18. (kedd) 10:00 – 22:00 

A Hallomás programsorozat résztvevőit 10 órakor köszöntötte Debreczeni Ildikó, projektgazda és 

főszervező, Galó Anita, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Önkormányzat irodavezetője és a SINOSZ 

képviseletében Petke Lajos, a SINOSZ Országos Elnökségének tagja, a JNSZ Megyei Szervezet 

örökbefogadója. A köszöntő egy jelnyelvi tolmács közreműködésével minden vendég számára 

érthető volt. 

  
Balról jobbra: Csete Beáta, műsorvezető; ….. , 

jelnyelvi tolmács; Debreczeni Ildikó, főszervező; 

Galó Anita, J-N-Sz Megyei Önkormányzat 

irodavezetője 

Petke Lajos, a SINOSZ Országos Elnökségének tagja, a JNSZ 

Megyei Szervezet örökbefogadója



A köszöntő után a színpadon következett a Dvorák Patka Színház, Játsszunk pantomimet! 

című előadása Dvorák Gábor és Patka Heléna előadásában, illetve a jelenlévők bevonásával. 

„Vidám jelenetek, melyekben együtt kacaghatunk az emberi butaságon. A vicces történetek 

kisgyermekek számára is értelmezhető, átélhető helyzetek, konfliktusok (enyém-tied, szeret 

- nem szeret, jó-rossz stb.) sorozatára épülnek - pozitív példát adva az emberi jószívűségről, 

segítőkészségről, becsületességről, szeretetről, s pellengérre állítva az erőszakot, önzést, 

butaságot…” 

A pantomim igen összetett színházi műfaj, amely képes megteremteni egy láthatatlan 

világot, kitűnő szórakozás beszéd nélkül. A játék, az együtt nevetés, a képzelőerő, amit ez a 

műfaj igényel, és a zene vagy éppen a csend mind hozzásegítenek ahhoz, hogy a világot egy 

kis időre magunk mögött hagyva kikapcsolódjunk, és észrevétlen fejlődjünk.  

 
Dvorák Patka Színház 

Az élőbeszéd mellőzésével megvalósult előadást követte 11:30-kor egy különleges interaktív 

program, amely bemutatta, hogy a zeneterápia módszerével hogyan lehet hallássérülteket 

fejleszteni. 

A zenés, mozgásos készségfejlesztést Dézsma Györgyné, Ágnes okleveles zeneterapeuta 

vezette, aki 21 éve egy speciális képességfejlesztő tantárgy, a hallás-ritmus-mozgásnevelés 

keretében foglalkozik hallássérült gyermekekkel. Rendszeresen tart zenés-mozgásos 

foglalkozásokat, amelyek célja, a szülő-gyermek kapcsolat megerősítése és a családi 

kommunikáció támogatása. 

 
Zeneterápiás készségfejlesztés Dézsma Györgyné, okleveles zeneterapeuta vezetésével 

 



Egy rövid ebédszünet után, 14 órai kezdettel az érdeklődők egy gyógy- és fűszernövény 

bemutatón vehettek részt, a Tisza- Klub Környezet - és Természetvédő Társadalmi szervezet 

vezetőjének, Magyar Andrásnak köszönhetően. A bemutatón a szaglás érzékszerv kapott 

fontos szerepet az illatfelismerés alkalmával. 

Napjainkban reneszánszát éli a gyógynövényekkel való foglalatoskodás. Egyre többen keresik 

a természetes, vegyszer-és adalékmentes kozmetikumokat, élelmiszereket, gyógyszereket. 

Az ezekhez a termékekhez nélkülözhetetlen alapanyagoknak kiváló terepet biztosítanak a 

kedvező adottságú magyarországi tájak. Az illatok és a látvány mellett hasznos ismeretekre is 

szert tehettek a téma iránt érdeklődők a bemutató során. 

 
Gyógy és fűszernövény bemutató és illatfelismerés 

Ezután Osztrovszki Ildikó olimpiai ezüstérmes zöldség és gyümölcsfaragó várta azokat, akik 

gyümölcsből és zöldségekből szerettek volna készíteni kis csodákat. Világszerte virágzik az 

élelmiszerszobrászat, illetve annak legelterjedtebb műfaja, a gyümölcsfaragás vagy 

gyümölcsszobrászat. A gyümölcsökből készült szobrok nagyon jól megmozgatják a gyerekek 

fantáziáját is, akik így könnyen bevonhatóak a munkálatokba. Sok türelemre és kreativitásra 

van szükség, hogy az aprónépet bevonva az ételkészítésbe megbarátkozzanak az 

alapanyagokkal és így az egészséges zöldségekkel és gyümölcsökkel is. 

 
Gyümölcs- és zöldségfaragás Osztrovszki Ildikó segítségével 

15:30-kor a színpadon a Voila Jelnyelvi Társulat –mely Magyarország egyetlen siket és 

nagyothalló előadókból álló színházi társulata várta a vendégeket. Ez a társulat nyerte meg 

2019-ben a SINOSZ által kiírt, jelnyelven kommunikáló vagy nagyothalló színjátszó 

pályázatot.  



A Tiszta lap című előadásuk négy emberről szól, akik felébrednek egy üres szobában. A szoba 

ajtaja be van zárva. Hogy ki a másik, hogy kerültek ide az rejtély. Elkezdenek magukról 

„mesélni”, lassan kiderül minden; az is, hogy miért is jár, vagy nem jár az a bizonyos tiszta 

lap... 

 
Voila Jelnyelvi Társulat 

Az együttműködéseknek köszönhetően nem csak a SINOSZ, hanem a Magyar Cochleáris 

Implantáltak Egyesülete is delegált fellépő művészeket a rendezvényre a tagjaik közül. Fiatal 

tehetségek mutathatták meg a színpadon, hogy az implantátum segítségével a komolyzene 

vagy a tánc elsajátítására is képesek. Fellépők: 

Balogh Csenge – fuvola 

Csenge 15 éves, 8 éves kora óta fuvolázik. Jelenleg az Újpesti Könyves Kálmán Gimnázium 9.-

es tanulója. 4 éves kora óta hord Cochláris implantátumot, ami jelentősen hozzásegítette a 

jobb szövegértéshez és a zene élvezését, művélését is lehetővé teszi. Már 2x (2015 és 2017) 

is fellépett a varsói Beats of Cochlea zenei rendezvényen.  

Balogh Fanni - zongora  

Fanni 15 éves, 8 éves kora óta zongorázik. Jelenleg az Újpesti Könyves Kálmán Gimnázium 9.-

es tanulója. 4 éves kora óta hord Cochláris implantátumot, ami jelentősen hozzásegítette a 

jobb szövegértéshez és a zene élvezését, művélését is lehetővé teszi. Már 2x (2015 és 2017) 

is fellépett a varsói Beats of Cochlea zenei rendezvényen.  

Lovas Fanni - cselló  

Fanni 4 évesen kapta meg a cochlearis implantátumát. Integráltan járt óvodába és az 

általános iskolából pedig most ballagott el. Szeptembertől gimnáziumban folytatja 

tanulmányait. 3 éve jár csellózni alapfokú művészeti iskolába. Tanárnője hatalmas szeretettel 

tanítja őt. Szabadidejében nagyon szeret zenét hallgatni, csellózni és kutyájával játszani. 

Kovács Emma és a „Move for Vivacity” jászberényi tánciskola növendékei 

Emma 2 éve táncol a "Move for Vivacity" elnevezésű, Jászberényi tánciskolában. Tánctanára 

Lékó Zsanett.   



Emma 2005. novemberében született. Gyorsan kiderült, hogy probléma van a hallásával, így 

21 hónaposan és 6,5 évesen kapott cochleáris implantátumot. Ma már mindkét implanttal 

tökéletesen hall és tisztán, választékosan beszél. Normál óvodába járt és iskolai tanulmányait 

is integráltan végzi, most fejezte be a 7. osztályt. Kitűnő tanuló! 

Kopcsándi Dzsenifer – motivációs előadás 

Robotlányként ismert Kopcsándi Dzsenifer Szombathelyről utazott el hozzánk, hogy a 

hallássérülés világában lévő tapasztalatait, átadhassa nekünk, és ha tud, akkor segítséget 

nyújthasson.  

      
 Balogh Fanni Balogh Csenge 

 
Lovas Fanni 

     
 „Move for Vivacity” jászberényi tánciskola növendékei  Jobbra: Kopcsándi Dzsenifer 

 



A színpadi produkciók közötti szünetekben érzékenyítő órára várták az érdeklődőket a 

SINOSZ animátorai. Ennek segítségével mutatták meg a halló vendégek számára, hogy milyen 

az élete, a hétköznapjai egy siket vagy nagyothalló embernek. 

 
Érzékenyítő óra SINOSZ animátoraival 

 

Magyar András, a Tisza- Klub Környezet - és Természetvédő Társadalmi szervezet 

vezetőjének interaktív bemutatóján ismét egy újabb érzékszerv kapott kiemelt figyelmet, 

hiszen a vízi parányok mikroszkópikus vizsgálatához leginkább a jó látásra volt szükség. 

 
Vízi parányok bemutatója 

 

18 órakor a színpadon Bihari Brigitta egy nagyon érdekes és hangulatos produkcióval lepte 

meg a résztvevőket, magyar dalokat adott elő jelnyelven. 

Első daljelelős videóját kb. két éve tette közzé a privát oldalán. Az egész mókából indult. Az a 

videó még hang nélkül került nyilvánosságra a technika ördöge miatt, ennek ellenére nagy 

sikere lett az ismerősök körében. Ezen felbuzdulva készített még egyet, már hanggal. Aztán 

újra elkapta a vágy, hogy alkosson. Az lett a legnézettebb videója, így ismerősök unszolására 

létrehozta a Magyar Dalok Jelnyelven facebook oldalt, majd a YouTube csatornát. Brigitta 

halló, de siket családból származik, ennek köszönhetően tett szert erre a jelnyelvi tudásra, 

amit a tánc iránt érzett szeretetével egy kicsit megfűszerez. Célja a jelnyelv megismertetése 

az emberekkel. Így arra gondolt két legyet üt egy csapásra: a halló világnak megmutassa a 

jelnyelv-, a hallássérült embernek pedig a zene varázsát. 



 
Bihari Brigitta 

Este 20 óra kezdettel került sor a GoodGuys Zenekar koncertjére. A zenekar 2018-ban 

alakult, instrumentális rock/Pop/klasszikus formáció.  Négy tag alkotja: Zán Julianna 

(hegedű), Lev Julya (hegedű), Zán András (cselló) és Donec István (dob). Még 

iskoláskorukban találkoztak egymással, különböző formációkban játszottak, de 2018–ban 

végül megalkották saját együttesüket a GoodGuyst. Különlegességnek számítanak a dalaik, 

hiszen népszerű számokat játszanak. 

Zán Andrásnak a zenekar alapítójának és Zán Juliannának személyes érintettsége volt a 

programunkhoz kapcsolódóan, hisz mind a három gyermekük hallássérült, akik a cochleáris 

implantátumnak köszönhetően hallanak és gyönyörűen beszélnek. 

 
GoodGuys Zenekar 

A programsorozat nagy sikert aratott a siket és nagyothallók körében, illetve a halló 

vendégek is nagyon élvezték a változatos programokat. A műsor és a rendezvény tematikája 

eredményesnek bizonyult, hiszen a programok során leginkább a halláson kívüli, más 

érzékszervekre volt szükség, pl. tapintás, szaglás, látás. A zenének köszönhetően ez egy 

remek alkalom volt arra, hogy a halló emberek egy közösségi térben találkozhassanak siket 

illetve hallássérült emberekkel, és megtapasztalják azt, hogy a kommunikáció nem lehetetlen 

velük. A rendezvény kommunikációja hatékony volt, hiszen a célcsoport jelentős részét 

elérte és részvételre ösztönözte őket. 

Szolnok, 2019. szeptember 30.  

 


