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Mozgáskorlátozottak, gyengén látók is igénybe vehetik mostantól az olvasóknak járó szolgáltatásokat

Világtalanokat is vár a gyergyói könyvtár

A gyergyószentmiklósi vá-
rosi könyvtárban nyílt nap 
és sajtótájékoztató kereté-

ben mutatták be a héten azt az 
eszköztárat, amellyel a gyen-
gén látókat segítik hozzá az olva-
sás élményéhez. A nem látóknak 
hangoskönyvolvasó berendezést 
vásároltak, ugyanakkor interak-
tív táblát szereltek fel, a kerek-
esszékkel közlekedőknek pedig 
akadálymentessé tették a könyv-
tár földszinti termeibe való beju-
tást. „Úgy gondolom, hogy a pá-
lyázatból megvalósított beruhá-
zással esélyt teremtünk azok-
nak, akik eddig nem tudták lá-
togatni a könyvtárat, nem tudtak 
élni az intézményünk által biz-
tosított lehetőségekkel. Ezentúl 
egy új közönségréteget is várunk 
könyvtárba” – mondta Ferencz-
Mátéfi Kriszta könyvtárigazgató, 
köszöntve a Hargita és Kovászna 
megyei nem látók szövetségé-
nek csíkszeredai vezetőjét, illet-
ve a gyergyói tagokat, akik szép 
számmal vettek részt a rendez-
vényen. 

Új eszközök, berendezések

Ferencz-Mátéfi Kriszta mutat-
ta be az új eszközöket, ame-
lyek használatát a lehető leg-
egyszerűbbre tervezték. A szö-
vegnagyító digitális segédesz-
közt  gyengén látók részére ter-

vezték, használata rendkívül 
egyszerű. A számítógép képer-
nyőjéhez csatlakoztatott készü-
lék (szövegnagyító egér) segítsé-
gével könnyen lehet olvasni új-
ságot, magazinokat, leveleket, 
könyveket vagy bármilyen más 
írott dokumentumot, de térké-
pek, fényképek megtekintésé-
re is alkalmas az akár hetven-
szeres nagyításra is képes be-
rendezés. A hangoskönyvolvasót 
vakok és gyengén látók számá-
ra fejlesztették ki hangos me-
nürendszerrel, de hasznát ve-
heti bárki, ugyanis alkalmas 
hangfelvételek készítésére, illet-
ve hangoskönyvek, valamint ze-
nei anyagok olvasására is. Az 
elektronikus, interaktív tábla 
használatával a tanulás, az infor-
mációszerzés inspiráló, motiváló 
és élménygazdag tevékenységgé 
válhat. Az eszközt akár az Isko-
la másként program keretében is 
használhatják, viszont a könyv-
tár saját programjainak, nyelv-
óráinak megtartásában is nagy 
segítséget jelent.   

Gyergyószék lakóinak javát 
szolgálja

„A bemutatott eszközök nagyon 
drágák, nem valószínű hogy 
mindenki megengedhetne ma-
gának egy személyes eszközt, a 
könyvtárban viszont bárki bár-

mikor használhatja, teljesen in-
gyenesen” – bátorította az igaz-
gatónő az érintetteket. A Jan Post 
Egyesülettől pályázott összeg-
ből vásárolta meg a könyvtár 
az új berendezéseket. Ferencz-
Mátéfi Kriszta a gyergyószéki 
gyengén látók és vakok nevé-
ben is köszönte az egyesület 
elnökének a támogatást. Luk-
ács Orsolya, a Jan Post Egyesü-
let elnöke elmondta, a kiírások a 
gyergyószéki emberekhez szól-
tak és a város fejlesztése, a kö-
zösségépítés volt a cél. Huszon-
négy pályázatot sikerül az idei 
évtől indult projektjük keretében 
támogatni. „A Jan Post Egyesü-
let egy holland alapítvánnyal kö-
zösen teremtette meg az anya-
gi hátteret. A pályázatok hat- és 
nyolcezer lej közötti összegekről 
szólnak. A városi könyvtárnak 
két sikeres pályázata volt, és na-

gyon örülök, hogy a megvalósítá-
sa mindenképp a gyergyószéki 
közösség javára van” – fogalma-
zott Lukács Orsolya.

A látók el sem tudják képzelni

„Amiről eddig mások szemei-
vel szereztünk tudomást, azt 
most mi is megtapasztalhat-
juk” – mondta  Lukács Ibolya, 
a Hargita és Kovászna megyei 
gyengén látók és vakok szövet-
ségének vezetője, és mindenkit 
arra kért, hogy ha ismerősei kö-
rében vannak olyanok, akik nem 
látnak, azokat biztassák, hogy 
minél előbb speciális oktatás-
ban vegyenek részt, különösen 
a gyerekek, hogy minél önállób-
ban élhessék életüket. A szövet-
ség működéséről is szólt, mint 
mondta, közel ezer tagja van, 
Gyergyószéken pedig három-

száz körüli a gyengén, illetve a 
nem látók száma. „A látók el sem 
tudják képzelni, milyen élni úgy, 
hogy az ember nem lát, és más 
szemén keresztül, hallásból is-
meri a világot, a környezetét, és 
segítségre szorul folyamatosan.” 
Az idős hölgy egy több mint har-
minc éve hallott verssel is kö-
szöntötte  a jelenlévőket. A sze-
gény vakleány című vers a nem 
látók érzéseiről, félelmeiről, el-
esettségéről szólt, amellyel min-
denki szemébe könnyet csalt. 
A gyergyószentmiklósi Ilyés Er-
zsébet megjegyezte, igenis fog 
élni a könyvtár nyújtotta lehe-
tőséggel, ugyanis nagyon sokat 
jelent számára, hogy az eszkö-
zök segítségével olvashat, és pa-
pírjait, akár hivatalos iratait is 
megnézheti. 

BARICZ TAMÁS IMOLA

Új szolgáltatással bővítette eddigi kínálatát a 

Gyergyószentmiklósi Városi Könyvtár. Ezúttal a 

mozgáskorlátozottaknak, a gyengén látóknak 

és vakoknak nyújtanak segítséget, továbbá egy 

okostáblát is bemutattak, amely ingyenesen hasz-

nálható. Gyergyószéken háromszázra tehető a 

gyengén látók és nem látók száma.

Narancsos kuglóf

Hozzávalók: 6 adag: 25 dkg 
cukor, 3 db tojás, 10 dkg vaj (ol-
vasztott), 1 narancsból nyert na-
rancshéj, 1 narancsból nyert na-
rancslé, 130 ml görög joghurt, 
25 dkg finomliszt, 1.5 teáskanál 
kardamom (őrölt), 1 teáskanál 
sütőpor, 1 csipet só.

Elkészítés: A tojásokat ha-
bosra keverjük a cukorral. Hoz-
záadjuk az olvasztott (de már 
nem forró) vajat, a görög joghur-
tot, a narancs héját és levét, majd 

elkeverjük. A sütőporral, sóval és 
kardamommal elkevert lisztet a 
keverékhez szitáljuk, és össze-
keverjük a tésztát. Amennyiben 
nem szilikon-sütőformát hasz-
nálunk, akkor érdemes kivajaz-
ni/kilisztezni, majd beleöntjük a 
tésztát úgy, hogy két ujjnyi (2-3 
centi) hely maradjon a forma te-
tejéig. 170 fokra előmelegített sü-
tőben kb. 35-40 perc alatt kész-
re sütjük, majd tűpróbával ellen-
őrizzük. Ha már langyosra hűlt, 
akkor kifordítjuk a formából, por-
cukorral megszórva tálaljuk. 

Túrós-mazsolás kuglóf

Hozzávalók: 25 dkg tehéntú-
ró, 25 dkg lágy vaj, 15 dkg cukor, 
2 db tojás, 1 csomag sütőpor, 5 
dkg vízbe áztatott mazsola, 1 cit-
romból nyert reszelt citromhéj, 
25 dkg finomliszt, 1 csipet só.

Elkészítés: A túrót finom 
lyukú szűrőn áttörjük. A vajat a 
cukorral robotgéppel habosra ke-
verjük, majd egyesével hozzádol-
gozzuk a tojásokat is. Csipet só-
val és a citromhéjjal fűszerez-
zük. Felváltva adagoljuk a masz-
szához a túrót és a sütőporral el-
kevert lisztet. Végül hozzákever-
jük a mazsolát, és gondosan ki-
vajazott-lisztezett kuglófformába 
simítjuk a masszát. Előmelegített 
sütőben tűpróbáig sütjük.

Finom, kávés kuglóf

Hozzávalók: 20 dkg dió (őrölt), 
20 dkg cukor, 1 teáskanál őrölt 
kávé, 4 ek. zsemlemorzsa, 6 db 
tojás, 1 ek. porcukor.

Elkészítés: Egy nagyobb ke-
verőtálban a tojásfehérjékből ha-
bot verünk. A sárgákat cukorral 
jól elkeverjük, és finom mozdu-
latokkal a habhoz adjuk. A darált 

diót elegyítjük a zsemlemorzsá-
val és a kávéval, majd kisebb ada-
gokban az édes tojáshabhoz ada-
goljuk. Kivajazott kuglóf vagy őz-
gerincformába öntjük a masszát. 
Előmelegített 180 fokos sütőben 
20-25 perc alatt megsül. Ha kis 
pihenő után kiborítjuk a formá-
ból, porcukrozzuk meg a tetejét.

Kókuszos kuglóf csokimázzal

Hozzávalók: a tésztához: 6 db 
tojás, 15 dkg cukor, 7 dkg olvasz-
tott margarin, 10 dkg rétesliszt, 
10 dkg kókuszreszelék, fél cit-
romból nyert reszelt citromhéj, 
5 dkg csokoládé, 5 dkg mandula 
(vagy mogyoró, dió), 5 dkg aszalt 
datolya (vagy kandírozott gyü-
mölcs, mazsola). A tetejére: 10 
dkg keserű csoki, 3 dkg margarin 
(vagy vaj), két evőkanál tej.

Elkészítés: A lisztet össze-
keverjük a kókuszreszelékkel, a 
reszelt citromhéjjal és a durvá-
ra vágott csokival, mandulával és 
datolyával. A tojásfehérjéket a cu-
korral kemény habbá verjük. Fi-
noman hozzákeverjük az olvasz-
tott margarint és a tojássárgákat. 
A lisztes keveréket is óvatosan a 
habhoz adjuk, nehogy összetör-

jön. Egy kb. 20 cm átmérőjű, ki-
vajazott, kilisztezett kuglóffor-
mába tesszük a masszát, és kö-
zepesen meleg sütőben megsüt-
jük. A formát egy tálra fordít-
juk, és a kuglóf 1-2 perc múlva 
magától kicsusszan a formából. 
Csokimázat készítünk, amihez 
a tortabevonót gőz fölött megol-
vasztjuk, majd elkeverjük a mar-
garinnal és a tejjel. Ezt a mázat 
eloszlatjuk a langyosra hűlt kug-
lóf felszínén.

Almás-fahéjas kuglóf

Hozzávalók: 25 dkg margarin, 
20 dkg cukor, 5 db tojás, 25 dkg fi-
nomliszt, 1.5 ek. cukrozatlan ka-
kaópor, 1 ek. fahéj, 1 marék dió 
(darált), 1 marék mazsola, 2 kö-
zepes db alma (reszelt).

Elkészítés: A margarint, a 
cukrot és a tojások sárgáját ha-
bosra keverjük. Összekeverjük 
a lisztet, a kakaóport, a fahéjat, 
a diót, a mazsolát és az almát. 
A  lisztes keveréket hozzáadjuk 
a margarinoshoz, óvatosan bele-
forgatjuk az egészbe a tojások fel-
vert habját. Ezután egy kuglóffor-
mát kivajazunk, és beleöntjük a 
masszát, majd megsütjük.

Az új eszközöket nyílt nap keretében próbálták ki az érdeklődők a gyergyószentmiklósi könyvtárban

Almás, diós, kávés, kókuszos – variációk kuglófra

FOTÓ: BARICZ TAMÁS IMOLA




