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HÍREK, ÚJDONSÁGOK

Ajándék kárpátaljai 
nagycsaládosoknak
Nekünk, akik e szakmai magazint készítjük, valamint olvasóinknak, akik maguk 
is látszerészek, szinte elképzelhetetlen, hogy ne szemüvegkeretek, lencsék és 
műszerek között töltsük el napjainkat. Gondoskodunk pácienseink éleslátásáról, 
s közben ritkán jut eszünkbe, hogy sok helyen a mai napig nincs megoldva a 
rendszeres látásvizsgálat, sem a tudás, sem a korrekciós eszközök nem állnak 
rendelkezésre. Ezért igazán szép kezdeményezés Simó Kláráé, aki sokadik 
jótékonysági akcióját szervezi, ezúttal a Kárpátaljai Magyar Nagycsaládosok 
Egyesületével fogott össze.

 Március végén az Optistyle 

Optikai szalon tulajdonosa 

újra felpakolta a műszereit, 

kollégáit – az Ukrajnából 

érkező borús hírek sem tántoríthatták el –, 

s meg sem álltak Beregszászig. 

A 25 ezres lakosság közel fele magyar, 

s ahogy máshol is, itt is a nagycsaládosok 

helyzete a legnehezebb.

Klára és kollégái két napon keresztül, szinte 

megállás nélkül vizsgálták rögtönzött 

vizsgálójukban az érkező pácienseket, akik 

között akadt, aki 40 km-t utazott. Ezután 

Budapesten segítőikkel néhány hét alatt 

elkészítették a szemüvegeket, szám szerint 

49 darabot – ennyi embernek, gyermeknek 

volt ugyanis szüksége korrekcióra.

Újabb utazás következett: a szemüvegek 

átadása. Ekkor már régi ismerősként 

üdvözölték a további meglepetés ajándé-

kokkal érkező optikust, aki maga erdélyi 

származású, s különösképpen szívén viseli 

a határon túli magyarok sorsát.

„Ezúttal is nagy élmény volt a gyere-

kekkel való találkozás. Ahányszor ilyen 

szűrést szervezünk – noha a nap végére 

már összeesni is alig van erőnk –, hatal-

mas lelki energiával tölt fel bennünket  

az, hogy olyanoknak ajándékozhatjuk 

szaktudásunkat és a jó látás élményét, 

akik nélkülünk nem kaphatnának látszeré-

szi segítséget. Büszke vagyok a csapatom-

ra, s őszintén remélem, hogy még számos 

ilyen alkalom lesz a következő években” 

– meséli csillogó szemmel az Optistyle 

szalon vezetője.

Köszönjük a támogatást és a segítséget 

a következőknek: Essilor (lencsék), Optic 

World Kecel, Érci Optika és Optimall (kere-

tek), Kujbus Optika, Noptiker (becsiszolás).

MIDECZKI ÁGNES

Rögtönzött látásszűrő rendelő
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 Ugye jól áll?

 Éles látás végre közelre
is az új szemüvegben


