
PÁLYÁZAT 18-30 ÉVES NAGYOTHALLÓ FIATALOKNAK

PÉLDAKÉPEINK 
2018-BAN

„TUDOM, HOGY ÉN IS KÉPES VAGYOK RÁ!” 2018



2 3

Köszöntő

A Siemens és Signia hallókészülékek gyártója a Siketek és Nagyothallók Országos 
Szövetségével (SINOSZ) együttműködésben 2018-ban harmadszor hirdette meg 
„Tudom, hogy én is képes vagyok rá!” című pályázatát nagyothalló fi atalok számára.

Nagy örömünkre kezdeményezésünk fő célját már egyre többen ismerik: szeretnénk 
közelebb hozni egymáshoz az ép hallók és a hallássérültek világát, szeretnénk hoz-
zájárulni az előítéletek lebontásához, valamint bátorítani a hallássérült gyerekeket 
és családjukat. A sérült emberek – köztük a nagyothallók – sajnos még ma is sokféle 
előítélettel szembesülnek. Odafi gyeléssel, megértéssel és egy kis segítséggel sok-
kal könnyebben birkóznának meg a mindennapok nehézségeivel. Mindehhez csupán 
nyitottságra és empátiára van szükség, hiszen ők maguk annyi mindenre képesek! 

Aki megismeri példaképeinket, elcsodálkozik és elgondolkodik. Vajon hogyan tudnak 
ilyen fáradhatatlanul küzdeni céljaik eléréséért, honnan az ambíció, a hihetetlen aka-
raterő és az optimizmus? Szinte mindegyikük megfogalmazta: hisznek abban, hogy 
szenvedéllyel és kitartással bármit elérhetnek. A hallássérülés nem csak hátrányt, 
hanem egyben motivációt is jelent a számukra. Úgy gondoljuk, ezek a fi atalok nagy-
szerű teljesítményükkel és emberségükkel, jobbító szándékukkal a hallássérült gye-
rekeknek és az ép hallóknak egyaránt példát mutatnak.

Minden évben izgatottan és kíváncsian várjuk a jelentkezéseket: vajon kiket fogunk 
megismerni? Ahogyan a pályázatokból kirajzolódnak a sorsok és előtűnnek az 
emberek, azt érezzük, hogy elkezdenek hatni ránk. Ezek a törekvő fi atalok színes, 
érdekes egyéniségek, akik tényszerűen, mégis megkapó őszinteséggel mesélnek az 
életükről, problémáikról, örömeikről, vágyaikról. Köszönjük a bizalmukat, hogy mind-
ezt megosztották velünk és olvasóinkkal. Bízunk benne, hogy példájuk követőkre talál.

A szakmai zsűri tanulmányaikban és egyéb tevékenységeikben elért eredményeik, 
példamutató munkájuk, közösségformáló magatartásuk elismeréseként idén hat 
fi atalt jelölt 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 Erdős Viktor Imre 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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Bencsik Gergely
Életkor: 27 éves
Lakhely: Pásztó
Tanulmányok: a Testnevelési Egyetem hall-
gatója  

Császár János 
Életkor: 30 éves
Lakhely: Budapest
Tanulmányok: a Mesharray Informatikai Zrt. 
szakképzésén vesz részt  

„Néha nehéz a kommunikáció, csak 
a szájról olvasás segít. Ma már nem 
szégyellem, hogy hallókészüléket kell 
hordanom. Bátran merek szólni, ha 
valamit nem értek.” 

„Szeretnék példát mutatni mind a 
sorstársaimnak, mind az ép hallású-
aknak, hogy kitartással és szenvedély-
lyel át lehet hidalni a kommunikációs 
akadályokat.” 

Gergely születése óta hallássérült. Az általános és középiskolát integráltan végezte el, 
végig jó tanuló, jó sportoló volt. Ezután vendéglátást tanult. Szakács, pincér, bár-
mixer, majd a technikum elvégzése után vendéglős lett. A bal fülére nem hall, a jobbon 
hallókészüléket visel – ez nagy hátrányt jelentett a munkájában. Váltásra kényszerült: 
sportszervező és -menedzser, valamint edzői végzettséget szerzett. Most a szakedzői 
bizonyítvány megszerzése a célja. 2003 óta asztaliteniszezik versenyszerűen, 2007 
óta a magyar hallássérült asztalitenisz-válogatott tagja. Eddig két Siketlimpián, Világ-
bajnokságon és három Európa-bajnokságon szerepelt. Négyszeres magyar bajnok. 
Asztaliteniszben játékvezetőként nemzetközi minősítéssel rendelkezik, több nemzetkö-
zi és világversenyen vezetett mérkőzéseket. Egy civil szervezet tagjaként sokat utazott, 
nemzetközi cserediákprogramokban vett részt. A tanulmányai mellett biztosítási tanács-
adóként dolgozik. Munkájához elengedhetetlen a kommunikáció, egyedül a telefonálás 
jelent nehézséget a számára.

Idén jelentkezett a Testnevelési Egyetem szakedzői szakára. Szeretne hallássérült 
gyerekeket pingpongozni tanítani. Fontosnak tartja a versenyszellemet, azt, hogy 
mindig fejlesszük magunkat. Céljai között szerepel, hogy előadásokat tartson halló gye-
rekeknek arról, hogyan segítsenek a hallássérült embereknek, hogyan fogadják el 
őket. A hallássérült gyerekeknek azt tanácsolja, merjenek önmaguk lenni, és ha elég 
kitartóak, elérhetik a céljukat. Szívesen megismerkedne hallássérült fi atalokkal, hogy 
megoszthassák egymással gondolataikat és segítsenek egymásnak, ahol csak tudnak.

János születése óta súlyos fokú nagyothalló. Sokszor nehezen érti meg az embereket, 
ilyenkor vissza kell kérdeznie. Úgy gondolja, mostanában egyre jobban ki tudja fejezni 
magát és jól felismeri a nonverbális jeleket. Támogató és szerető családi környezet-
ben nőtt fel, sosem volt problémája a tanulással. Ép hallásúakkal együtt tanult, mert 
a szülei úgy gondolták, így tud a legjobban integrálódni. Szerencsésnek érzi magát, 
hiszen a tanárai a lehetőségekhez képest maximálisan fi gyelembe vették hátrányát. 
2016-ban az ELTE BTK-n kitüntetéses MA diplomát szerzett informatikus könyvtá-
ros szakon. Előző évben OTDK-n különdíjas lett, és számos publikációja jelent meg 
a könyvtárszak tudományos folyóirataiban. Középfokú írásbeli angol nyelvvizsgával 
rendelkezik. Kiskora óta rajzol. Hét éve kezdte el érdekelni a számítógépes 3D-s 
rajzolási technológia, azóta autodidakta módon képzi magát. Eldöntötte, hogy ezzel 
szeretne foglalkozni főállásban. Kitartásának köszönhetően egyre nagyobb sikereket 
ér el, idén pl. megjelent egyik munkája egy nemzetközi szaklapban. Azért választotta 
a szakképzést, mert így tudja a leggyorsabban elsajátítani a specializációt. 

A fi atalember legnagyobb álma hollywoodi fi lmek speciális effektjeinek és digitális 
díszleteinek, környezeteinek, helyszíneinek megalkotása. Szeretne nemzetközileg 
elismert 3D-s szakember lenni. Szeretné bejárni a világot és minél több új dolgot 
megismerni. Fontos számára, hogy önálló és független legyen, valamint egyensúlyt 
teremtsen a munka és magánélet között. Szeretne több időt szakítani a testmozgásra 
és nem áll távol tőle a családalapítás gondolata sem. 
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Erdős Viktor Imre 
Életkor: 23 éves
Lakhely: Karcag
Tanulmányok: a Debreceni Egyetem Zenemű-
vészeti karának hallgatója 

„A nehézségek ellenére célom, hogy 
segítsek másokon – akár a zene hang-
jaival, akár más módon. Úgy gondo-
lom, a mai eszközökkel semmi sem 
lehetetlen, ha igazán akarjuk!” 

Viktor halláscsökkenését az óvodában fedezték fel. Tanárai azt javasolták, tanuljon 
speciális intézetben. Ahhoz viszont nem volt elég súlyos a halláscsökkenése, hogy 
felvegyék egy ilyen iskolába. Sokszor elveszítette a fonalat a tanórákon, nem értette, 
amit a tanárok mondtak. Megfázásai alkalmával tovább romlott a hallása. Később 
megtanulta tudatosan fi gyelni a társalgást és részben szájról olvasni, ami segítette 
a kommunikációban. Eredményei javultak, de az idegen nyelv megértése nehezen 
ment. Hatalmas segítséget jelentett, amikor hallókészüléket kapott. Eleinte szokat-
lannak találta és a feje is megfájdult tőle, de végre részese lehetett a társalgásnak és 
a félreértések is nagymértékben lecsökkentek. Középiskolai éveiben a bal szemére, 
mostanra a másik szemére is szinte teljesen elvesztette a látását. Az új élethelyzet ne-
hézsége, hogy már nem tud szájról olvasni, csak a hallókészülék adta segítség maradt. 

Viktor óvodás kora óta hegedül. Több országos és nemzetközi hegedűversenyen 
vett részt kiváló eredménnyel. Szolfézs- és énekversenyeken is indult. Sokan kér-
dezték tőle, hallássérültként hogy lehet zenei pályán? Úgy gondolja, a zenei hallás 
nem egyenértékű a beszédértéssel és a hangosságban mérhető hallással. A nagyon 
magas hangok vagy üveghangok meghallása nehézséget jelent, de kellő kitartással 
és gyakorlással be lehet tanítani az ujjat, hogy a hegedűn hol kell lefogni a húrt. A fi a-
talember szeretne közösségben dolgozni, másoknak segíteni. Kedveli az informatikát 
és hobbiként a csillagászatot. 4 éve tartó komoly kapcsolata van, menyasszonyával 
sokat beszélnek az esküvőről és a gyermekvállalásról. 
 

Kun Krisztián Ervin 
Életkor: 20 éves
Lakhely: Budapest
Tanulmányok: a Budapesti Műszaki Szakképzési 
Centrum Neumann János Számítástechnikai 
Szakgimnáziuma hallgatója

„Hallókészülék nélkül sokszor gondot 
okoz a kommunikáció. Néha más meg-
oldást kell találnom, pl. írásban kommu-
nikálunk. Szerencsére jól tudok szájról 
olvasni.” 

Krisztián családja hallássérült, otthon jelnyelvet használnak. Krisztiánnak a jobb fülén 
van egy pici hallása. Az általános iskolai tanulmányait a Dr. Török Béla nagyothalló 
iskolában végezte el. Mindig kitűnő tanuló volt. Az érettségit – általános dicsérettel 
– a Neumann János Szakgimnáziumában szerezte meg. Hobbija a sportszervezés. 
Egy hallássérült focicsapat vezetőjeként ő szervezi meg az utazást, a mezek, lab-
dák beszerzését, költségvetést készít. Kapcsolatot tart a Siketek Sport Klubjával és 
a Magyar Hallássérültek Labdarúgó Szövetség elnökségével. Az ambiciózus válo-
gatott labdarúgó és futsal játékos pár hónapja szponzorok felkutatásával is foglalko-
zik. Sporteredményei kiemelkedőek: úszásban és futásban rengeteg érmet szerzett. 
Futsalban 2 éve megnyerték a Grassroots-kupát, nemrég pedig az U21 Országos 
Bajnokság Futsal kupát. Az elmúlt 5 évben labdarúgásban, futsalban, grassroots ku-
pában, strandfoci és éjszakai foci tornákon is sikeresen szerepelt csapatával. 

Tavaly jelentkezett az ELTE PPK sportszervezés szakra, felvételt nyert, de egy év 
halasztást kért, hogy az OKJ-szakmát megszerezze. Célja, hogy minél jobban sze-
repeljen a pályán. Halló egyesületbe jár edzeni, de a Siketek Sport Klubjának segít 
a bajnokságban. Szeretne majd erősebb csapatban játszani, siket labdarúgásban, 
futsalban kimagasló eredményt elérni. Szeretne valamelyik sportklub vagy szövet-
ség elnökségébe bekerülni. Ifjúsági klubot is alapítana, hogy a magyar siket fi atalok 
számára legyen egy olyan szervezet, egyesület, amely összetartó erőt, közösséget 
biztosít számukra. Imád utazni, a távolabbi célok, egzotikus kultúrák is vonzzák. 
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Libor Gyula 
Életkor: 27 éves
Lakhely: Székesfehérvár
Tanulmányok:  a Pécsi Tudományegyetem 
Műszaki és Informatikai Karának hallgatója 

„A hallássérülésemet igyekszem 
motivációként felhasználni. A hal-
lássérülés okozta probléma kezelhe-
tő, az emberek hozzáállása az, mely 
a szíven vérző lékeket tud hagyni.” 

Gyula sokoldalú, érdekes és színes személyiség. Az Aranykéz Szakközép & Szakis-
kolában érettségizett, ahol fodrásznak tanult. Ezután a Vörösmarty szakiskolában a 
központi fűtés és gázhálózat rendszerszerelő szakmát sajátította el. 2 évet dolgozott az 
építőiparban,  majd rájött, hogy dacára a hallássérülésnek, több lehetőség rejtőzik az 
életében. Építőmérnök szakra jelentkezett a Pécsi Tudományegyetemre. Ezt élete leg-
jobb döntésének tartja, karrier és érzelmi szempontból egyaránt. Az egyetemen célja, 
hogy hátrányos helyzete ellenére is felvehesse a versenyt a legjobbakkal. Ezt sikeresen 
el is érte: a műszaki képzésen az átlaga 4 felett volt minden eddigi félévben. 

Családjáról szeretettel mesél: „nélkülük nem ment volna… mindig támogatjuk egymást, 
s megvan az a harmónia, ami a legtöbbre becsült kincs az életemben.” Sok célja közül 
a legfontosabb: olyan utat akar végigjárni, amin, ha végigtekint, nem kell szégyellnie 
egyetlen lépést sem. Építőmérnökként el tudja képzelni az életét, de igazi munkának 
a fodrászatot és az oktatást tartja, amelyeket legalább hobbi szinten szeretne űzni. 
Aggasztja a hallássérülés, mert a kommunikáció már olyan szerves része lett minden 
szakmának, amelyet nem lehet fi gyelmen kívül hagyni. Az utóbbi időben sokat gon-
dolkodik a társadalmon, amelyben élünk. Érzi a fejlődést, ami a hátrányos helyzetűek 
felé való viszonyulást illeti. Úgy véli, hogy a társadalmon van még mit javítani. Ennek 
a folyamatnak szeretne aktív részese lenni és a hátrányos helyzetűek szociális és tár-
sadalmi problémáin javítani. Vágya, hogy másnak ne kelljen az övéhez hasonló rossz 
tapasztalatokat átélni. 

Péter Evelin 
Életkor: 25 éves
Lakhely: Miskolc
Tanulmányok: a Debreceni Egyetem Orvos és 
Egeszségügyi Centrum Gyógyszerésztudo-
mányi Karának hallgatója 

„Úgy hiszem, ha elvégzem az egye-
temet, egy gyógyszergyártó vagy 
kozmetikai cégnél hasznára lehetek 
a társadalomnak, jobbá tudom majd 
tenni egyes emberek életét.” 

Szülei két éves korában vitték el Evelint egy hallásvizsgálatra, mert nem kezdett el 
megfelelően beszélni. Ott kiderült, hogy két oldali, súlyos fokú idegi hallássérülése van. 
Ekkor kapta meg első hallókészülékét. A készülékkel, logopédussal és édesanyja oda-
fi gyelésével, törődésével megtanult szépen beszélni. Óvodában, általános iskolában 
és gimnáziumban integráltan végezte tanulmányait. Az általános iskolát támogató ta-
nárainak köszönhetően kitűnően végezte el, biológia, kémia és angol tantárgyakból 
versenyeken indult. A gimnáziumi évei során sok nehézséggel szembesült, különösen 
eleinte, mert nem tudták a tanárai, osztálytársai, hogyan segítsenek neki. Szerencsére 
idővel, az igazgatóság támogatásával kialakult ez a rutin, aminek köszönhetően 
Evelin sikeres érettségi vizsgát tett, majd felvételt nyert a Debreceni Egyetem Gyógy-
szerésztudományi Karára. Az ötéves képzést sok küzdelemmel várhatóan 8 év alatt 
tudja elvégezni. 

Céljai között szerepel az angol középfokú nyelvvizsga megszerzése. Szeretne előa-
dást tartani a Tudományos Diákköri Konferencián. Az egyetem sikeres befejezése után 
pedig egy emberközpontú kozmetikai, vagy gyógyszergyártó céghez csatlakozni a ku-
tatás, fejlesztés területén. Gyerekkori álma eljutni Atlantába és Ausztráliába. Nagyon 
szereti az állatokat, amikor csak teheti, egy barátnőjével ellátogatnak egy menhelyre. 
Sétáltatják az elhagyott állatokat, játszanak velük. A jövőben többet is tenne értük. Mivel 
nagyon megszerette a futást és a funkcionális edzéseket, tervei között szerepel, hogy 
egy komolyabb akadályfutó versenyen is részt vesz, ahol kb. 30 km-es távon 50 fela-
datot kell teljesíteni. 
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