
Megszületett az új beszélő termékünk a SzeTi 

Nincs szükség reményre ahhoz, hogy hozzáfogjunk, sem sikerre ahhoz, hogy kitartsunk. 

Idézet Moldova Györgytől 

 

Igen, szeretném én is így gondolni. A baj csak az, hogy ezt csak egy számítógép, érzés 

nélküli harc edzettsége tudja igazán elfogadni. Sajnos az embernek szüksége van reményre 

ahhoz, hogy harcoljon, és sikerre ahhoz, hogy még egyszer belefogjon. 

Mellőzve a pszichológiai eszmefuttatásokat, térjünk a lényegre. 

Elkészült az, amiben reménykedtünk, és igenis sikerként éljük meg a kitartásunkat. 

Mert minden ellenkező híreszteléssel szemben elkészült a SzeTi! 

Volt ebben sok szenvedés, adóságba ment pénz, számolatlan munkaóra, csúsztatott 

határidő, vagyis minden, amit szerettünk volna elkerülni. Lehet, hogy a kívülálló számára ez 

érdektelen nyafogás, de én úgy gondolom, hogy a hírleveleim olvasói nem kívülállók, és 

megértik a problémáinkat. 

A megjelenés hivatalos dátuma október 15, tehát ahogy ígértem a november 15-ig bejött 

megrendelés esetén a SzeTi-t 10%-al csökkentett áron lehet megvásárolni, ami 7000Ft 

kedvezményt jelent (a termék teljes ára 69900Ft).  

A terméket egyelőre két helyen lehet kipróbálni. A VGYKE Láthatár boltjában. Cím: 1146 

Budapest Hermina út 57. Nyitva tartás: kedd, szerda, csütörtök, 9-17 óráig. Nyíregyházán a 

Magyar Vakok és Gyengénlátók Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Egyesületnél, a Hangvilág 

boltjában. Cím: 4400 Nyíregyháza Országzászló tér 8. Nyitva tartás: minden péntek, 9-től, 12 

óráig. Természetesen tervezzük, hogy az eszközök a megyei egyesületeknél is megtekinthetők 

legyenek. 

Jön a négynapos ünnep, aminek azért örülök, mert ilyenkor lehet nyugodtan dolgozni. 

Kihasználva az időt a honlapunkra is kiteszem az eszközzel kapcsolatos információkat. 

Nagy embert idézve én is elmondhatom, hogy „megcsináltuk”. Nehéz szülés volt, de 

remélem olyan eszközt hoztunk létre, amit örömmel tudnak használni.  

Őszintén szólva, volt még valami, ami átsegített a problémákon. Ehhez had idézzek ismét 

Moldovától (úgy látszik, ma ilyen napom van).  

Amíg fenntartjuk az esélyt a visszakozásra, nem érhetünk el igazi eredményeket. 
Csak az egyértelmű döntések mozgósíthatják minden energiánkat. 
 

Ha bármi kérdés felmerül, erre a levélre válaszoljon, vagy hívja ügyfélszolgálatunkat 

(30/237-07-96, hétköznap 10-14 óráig). 



Kovács Zoltán a Hangvilág kft ügyvezető igazgatója. 


