
KÜLÖNLEGES elõadásnak adott ott-
hont a napokban a Jászai Mari
Színház, Népház. A sikert, amely-
hez nem fért kétség, ezúttal a vas-
taps mellett magasba emelt te-
nyerek jelezték. A Régi nyár címû
operettet Németh Dénesné jel-
nyelvi tolmács elragadó játékával
tette „akadálymentessé” a közön-
ség soraiban ülõ siketek és na-
gyothallók számára.

– A darab vidám, önfeledt, a
vége igazi happy end. Mit gon-
dol, mi lehet az oka annak,
hogy a nézõk közül mégis so-
kan könnyeiket törölgetve in-
dultak a kijáratok felé?

– A színházban egyébként is él-
ményekkel gazdagodik az ember,
most a halló nézõk egy másik ka-
tarzist is átélhettek, egyszerûen
átragadt rájuk. A közönség sorai-
ban 35 siket nézõ ült, a Siketek és
Nagyothallók Országos Szövetsé-
gén keresztül vásárolhatták meg a
jegyeket. Többségük még soha
nem volt színházban. Volt, aki
azért nem akart jönni, mert úgy-
sem tud bekapcsolódni, sodródni
a történettel, úgyis végigalussza a
darabot. Aztán meggyõztem, hogy
itt biztosan nem fog elaludni.

– Mit szóltak ahhoz, hogy szín-
padon, jelmezben láthatták?

– Megjegyezték, hogy olyan
vagyok sminkben, frizurával,
mint egy porcelánbaba. Fontos
volt, hogy nem csak a színészek,
de én is szerepbe bújjak, hiszen
végig ott vagyok a színpadon.

– Elfáradt?
– Nem tagadom, nagyon. Há-

rom hónapja kaptam meg a szö-
vegkönyvet, azóta minden sza-
badidõmet a darabbal töltöttem,
egy hete pedig még az éjszakái-
mat is. 

– Hogyan zajlott a felkészülés
folyamata?

– Belevetettem magam a szö-
vegkönyvbe. Nem kevés kuta-
tómunkát végeztem, hogy
megismerjem a szavak pontos
jelentését. Például, hogy jelel-
ni tudjam, mi a különbség
konflis és fiáker között vagy mi
is az otvolé. A hallók ismerhe-
tik ezeket a szavakat a régi slá-

gerekbõl, de a jelnyelvben
nincs is külön jelük. Aztán a
színészek játékának azt a ré-
szét is érzékeltetnem kellett,
ami nem látható: hangsúlyo-
kat, hanghordozást, magassá-
got és mélységet.

– Hogyan oldotta meg a fel-
adatot?

– Mimikával és színészkedés-
sel. Testbeszéddel, arcjátékkal
kellett a nem hallók számára is
érthetõvé tennem az olyan hely-
zeteket, amelyekben a színész a
hangjával érzékelteti, hogy mást
mond, mint amit gondol, vagy
mondjuk, spanyolnak adja ki
magát, mégsem az.

– A darab alatt végig mozgás-
ban volt. És többektõl hallot-
tam, színészi képességeket
csillantott meg.

– Mivel a színészek remekel-
tek és maximálisan együttmû-
ködtek velem, nekem is köny-
nyebb dolgom volt. De persze
operettrõl beszélünk, így érzé-
keltetnem kellett a zenét is. A
hallássérült nézõk lufit kaptak
a kezükbe, annak segítségével,
de a bõrükön is érezhették a rez-
géseket. Ám azt, hogy milyen stí-
lusú, hangulatú dallam csendült
fel éppen, nekem kellett megmu-
tatnom. A próbák alatt a nézõtér
minden egyes ülõhelyét kipró-
báltam, hogy tudjam, honnan

mit látni és érzékelni a színpadi
eseményekbõl.

– Hogyan lesz valakibõl jel-
nyelvi tolmács?

– Középiskolás voltam, amikor
láttam egy hallássérült fiút a bu-
szon. Egyedül ült, az emberek
nem mertek a közelében helyet
foglalni, én meg leültem mellé.
Próbáltam vele kommunikálni,
és ez a jelenet erõsen hatott rám.
Aztán már gyesen voltam, ami-
kor láttam egy hirdetést, hogy
alapfokú jelnyelvi képzés indul.
Mire észbe kaptam, már a tol-
mácsképzõbe felvételiztem. Je-
lentkeztem és felvettek a két- éves
képzésre. Azóta rengeteg rutint is
szereztem, de persze sosem fo-
gok anyanyelvi szinten jelelni.

– A hétköznapokon mibõl áll a
munkája?

– A tolmácsszolgálatnál va-
gyok, hallássérülteket tolmácso-
lok a hallók világában. Elkísé-
rem õket a szolgáltatókhoz vagy
éppen ügyvédhez, hivatalba.
Sokszor csak telefonálni kell he-
lyettük, de ha kérik, megyek
szülésre, temetésre, ahol csak
szükségük van a munkámra.

– És hogyan került a képbe a
színház?

– Részt vettem egy színházi jel-
tolmács képzésen. Ezt gyakorlattal
rendelkezõ jelnyelvi tolmácsok-
nak hirdették meg, Angliából jöt-
tek képzett és színházi tapasztalat-
tal rendelkezõ oktatók. A három

modul során kiderült, kinek van
tehetsége ehhez a területhez.

– A jelek szerint Önnek két-
ségkívül.

– Örülök, ha így van. Nekem
nagy élmény és megtiszteltetés
volt részt venni ebben a projekt-
ben. Jeltolmácsként megszok-
tam, hogy egyedül kell megolda-
nom a feladatokat, a színház vi-
szont mindenben a segítségem-
re volt. � Artz-Pintér Anna
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A régi nyár címû operettet Németh Dénesné jelnyelvi tolmács tette akadálymentessé
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Akadálymentes színház jeltolmáccsal
90 DECIBEL Alig gördült le a függöny, a siket nézõk már a következõ elõadásról faggatták

Háromszázan vetélkedtek 
a Móra-napokon

TATABÁNYA A tatabányai Móra
Ferenc Általános Iskolában im-
már hagyománynak számít,
hogy évente megrendezik a Mó-
ra-napokat, amelyen az idén ösz-
szesen háromszáz tanuló vett
részt. Két évtizede szervezik a
nívós programokkal tûzdelt ren-
dezvénysorozatot, ahol a nebu-
lók nemcsak kézügyességi fel-
adatokban mutathatták be tehet-
ségüket, hanem a prózamondó
versenyen is elõadhattak. Pat-
togtatták a diákok a kaucsuklab-
dát az asztalitenisz-viadalon, de
a sakktábla elõtt is komoly kihí-
vás és észjáték várt a résztve-
võkre. 

EREDMÉNYEK: AZ ELSÕ HELYE-

ZETTEK: asztalitenisz: 3–4. évfo-
lyam: Mohácsi Martin, 5–6. év-
folyam: Letkó Márk, 7–8. évfo-

lyam: Szabó László, sakkver-
seny: alsó évfolyam: fiúk: Szen-
tes Gergõ, lányok: Pásztor Éva,
felsõ évfolyam: fiúk: Skultéti Pé-
ter, lányok: Buchta Ágnes, próza-
mondó verseny: 1–2. évfolyam:
Tóth Márton, 3–4. évfolyam: Bá-
nyoczki Virág, 5–6. évfolyam:
Szám Martin, 7–8. évfolyam: Né-
meth Ferenc.

Rajz- és illusztrációs pályázat:
(összesen tizenhét diákot díjaz-
tak a száznyolcvan pályázóból)
Gróf Kitti, Szepesi Klaudia,
Nádasdi Vivien, Veres Richárd,
Nagy Vivien Éva, Kailbach An-
na, Czérna Laura, Mátrai Fanni,
Berneczei Dóra, Rigó Klaudia,
Töröcsik Viktória, Varga Panna,
Hornyák Balázs, Bogdán And-
rea, Buchta Ágnes, Farkas Kira,
Szilágyi Noémi. � H. K.

Óvodástabló
első alkalommal
a kirakatban
TATABÁNYA A Felsõgallai Né-
met Nemzetiségi Óvoda ké-
szíttetett elõször tablót „vég-
zõs” apróságairól. Ez az em-
lék pénteken ki is kerül a
Dózsakertben lévõ, Szabó
György vezette üvegesüzlet
kirakatába. A tabló keretezé-
sét a szakember, az ismert fut-
ball-legenda végezte. A fotók a
Fókusz Fotó „termékei”. Az
összefogás lényege, hogy a két
vállalkozás ezzel a kezdemé-
nyezéssel hagyományt szeret-
ne teremteni a városban.
Egyébként a szakembernek
szoros a kötõdése a felsõgallai
oktatási intézményhez. � 

OROSZLÁNY Regionális népdal-
éneklési találkozónak adott ott-
hont Oroszlány Város Gimnáziu-
ma és Szakképzõ Iskolája a Ko-
márom-Esztergom Megyei Önkor-
mányzat Pedagógiai Intézete és
Saltzer Géza megyei ének-zene
szaktanácsadó szervezésében. A
szombat délelõtt folyamán „Ti-
szán innen – Dunán túl” és az
Apáczai kiadó által meghirdetett
országos népdaléneklési verseny
megyei döntõn kiemelkedõ telje-
sítményt nyújtó, Fejér, Veszprém
valamint Komárom-Esztergom
megyei versenyzõk vettek részt. 

– Csaknem hatvanan indul-
tak, három korosztályban – érté-

kelte a mezõnyt Saltzer Géza
szervezõ.

Mint megtudtuk, 15 szólóéne-
kes, öt énekegyüttes és négy
nemzetiségi (német, szlovák)
énekes csoport adott elõ színvo-
nalas produkciót. Szûkebb ha-
zánkból Oroszlány, Környe, Tata,
Tatabánya iskoláiból és a régió tá-
volabbi településeirõl Tardos,
Székesfehérvár és Sárbogárdról
érkeztek versenyzõk. Az értékelõ
szavak végeztével a diákok me-
gyébõl összegyûjtött népdalokat
énekeltek közösen, majd a majki
remeteségben jártak. Búcsúzóul
a templomtorony elõtt is énekel-
tek a lelkes népzeneszeretõk. �

Lovasünnep a hét végén a tóparton
FELVONULÁS A Kossuth tértõl a Diána-szoborig vezet majd az út

TATA Szombaton rendezik meg
a 2. Szent György-napi Lovas-
ünnepet. A Tatai és Térségbeli
Lovasélet Fejlesztõ Szövetség
szervezésében olyan mini-
fogathajtó-bemutató is lesz,
amelynek aktív résztvevõi
lesznek a kistérség települése-
ibõl „delegált” gyerekek. Ez
nem verseny, inkább ismerke-
dés lesz a mini pónik húzta
különleges jármûvekkel és az
állatokkal.

– A Föld napja alkalmából a
Tatai Környezetvédelmi Zrt.
dolgozói rendbe tették az Ester-
házy lovardát, mi pedig megko-
csikáztattuk a gyerekeiket. A

lovasáldással összekötött ün-
nep fõvédnöke dr. Völner Pál ál-
lamtitkár és Tata polgármeste-

re, Michl József lesz. Eljön a
tiszteletbeli izlandi konzul,
Utassy Ferenc és Izland ma-

gyarországi nagykövete is
Bécsbõl. Az Esterházy-kastély-
ban kézmûves-foglalkozások
várják a gyerekeket, a felnõtte-
ket a kistérség értékeit bemu-
tató kiállítás. Ha esne az esõ,
akkor sem érdemes otthon ma-
radni, ugyanis olyan nagy sá-
torral készülünk, amely alatt
elférnek a tópartra kilátogató
érdeklõdõk – sorolta a szövet-
ség elnöke, Straubinger Zoltán.

A fõ rendezvénysátorban
14–19 óráig lesz a legtöbb prog-
ram, a Kossuth téren délelõtt tíz-
tõl gyülekeznek a lovasok, és
lesz tombola, amelyen egy csi-
kót sorsolnak ki. � Sz. A.

Az előadás további
képeit QR-kód 
segítségével a
www.KEMMA.hu-n
nézhetik meg.

H ÍRSÁV

Az ismeretlen
Jézus Krisztus
TATA A Bibliaházban (Ady E.
u. 47.) „Az ismeretlen Jézus
Krisztus” címû sorozat ma
18 órától folytatódik. Szabó
Attila és Stramszki István
elõadóktól megtudhatjuk,
miért is kellett kereszthalált
halnia Jézusnak. A progra-
mon a részvétel díjtalan.

Táncterápiával
a csontok védelméért
TATABÁNYA Táncterápiás estet
tart a Turul Csontritkulás
Egyesület a Béla király Kör-
téri Közösségi Házban ápri-
lis 26-án 16 órai kezdettel.

Régiónk népdalai zengtek
a gimnázium aulájában

A Tatai és Térségbeli Lovasélet Fejlesztõ Szövetség Közhasznú Egyesület

minifogatasai már a hét végén is gyakoroltak a tóparton
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A díjazott tanulók egy csoportja az ajándék könyvekkel
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90 decibel projekt
A SIKETSÉG orvosi értelemben
90 decibelnél kezdõdik. Innen a
projekt neve, amelyhez 18 hazai
színház csatlakozott. Az ötlet pe-
dig Bonecz Ervintõl származik,
aki 10 évvel ezelõtt Londonban
látott egy jeltolmács segítségével
akadálymentesített elõadást, és
már akkor elkezdte keresni az
itthoni adaptálás lehetõségeit. 
A 90 decibel projektet azért hív-
ta életre, hogy a magyarországi
siketek is részesülhessenek szín-
házi élményekben.
A statisztikai adatok szerint ha-
zánkban az emberek tíz száza-
léka él valamilyen mértékû hal-
lásproblémával. Közülük 60 ez-
ren teljesen siketek, 300 ezren
súlyosan nagyothallók.


