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Magyar–szlovák, szlovák–magyar szótár

agyi félteke – mozgová hemisféra
béna – chromý
(a) beszédfolyamatosság zavarai (diszfluencia) – poruchy

plynulosti reči (disfluencia)
boncolás – pitva
bordásfal – rebrina
bölcsőhalál (hirtelen csecsemőhalál szindróma) – smrť v

kolíske (syndróm náhleho úmrtia dojčiat)
dadogás – zajakavosť 
díszdoktor – čestný doktor
diszfluencia (a beszédfolyamatosság zavarai) – disfluencia

(poruchy plynulosti reči)
egyéni tanterv – individuálny výchovno-vzdelávací prog-

ram (IVVP)
Együttműködéssel a Jobb Jövőért – Nagymegyer Polgári

Társulás – Spoluprácou pre lepšiu budúcnosť – Veľký
Meder, občianske združenie

fájdalomküszöb – prah bolesti
gátló – blokátor
gumiszalag – gumový expander
gyógytornász – fizioterapeut
halterápia – ichtyoterapia
hirtelen csecsemőhalál szindróma (bölcsőhalál) –

syndróm náhleho úmrtia dojčiat (smrť v kolíske)
ín – šľacha
izomcsoportok – svalové skupiny
ízület – kĺb
képernyőolvasó – čítač obrazovky
körömágygyulladás – zápal nechtového lôžka
légzésleállást jelző műszer – monitor dychu dieťaťa
lelki feszültség – psychické napätie / -á tenzia
mozgássérült – telesne postihnutý
nappali ellátó központ – denný stacionár
pelenkázóasztal – prebaľovací stôl
pöszeség – sigmatizmus
Rett-szindrómásokat Segítő Alapítvány – Nadácia na

pomoc ľuďom Rettovým syndrómom 
sajátos nevelési igényű tanuló – žiak so špeciálnymi

výchovno-vzdelávacími potrebami
speciális pedagógiai tanácsadó központ – centrum  

špeciálnopedagogického poradenstva
szamárköhögés – čierny kašeľ
szoptatás – dojčenie
Vakok és Gyengén Látók Szlovákiai Uniója – Únia nevi-

diacich a slabozrakých Slovenska

blokátor – gátló 
centrum špeciálnopedagogického poradenstva – speciális

pedagógiai tanácsadó központ 
čestný doktor – díszdoktor 
chromý – béna 
čierny kašeľ – szamárköhögés 
čítač obrazovky – képernyőolvasó 
denný stacionár – nappali ellátó központ 
disfluencia (poruchy plynulosti reči) – diszfluencia (a

beszédfolyamatosság zavarai) 
dojčenie – szoptatás 
fizioterapeut – gyógytornász 
gumový expander – gumiszalag 
ichtyoterapia – halterápia 
individuálny výchovno-vzdelávací program (IVVP) –

egyéni tanterv
kĺb – ízület 
monitor dychu dieťaťa – légzésleállást jelző műszer 
mozgová hemisféra – agyi félteke 
Nadácia na pomoc ľuďom Rettovým syndrómom – Rett-

szindrómásokat Segítő Alapítvány 
pitva – boncolás 
poruchy plynulosti reči (disfluencia) – a beszédfolyama-

tosság zavarai (diszfluencia) 
prah bolesti – fájdalomküszöb 
prebaľovací stôl – pelenkázóasztal 
psychické napätie / -á tenzia – lelki feszültség 
rebrina – bordásfal 
sigmatizmus – pöszeség 
šľacha – ín 
smrť v kolíske (syndróm náhleho úmrtia dojčiat) – böl-

csőhalál (hirtelen csecsemőhalál szindróma) 
Spoluprácou pre lepšiu budúcnosť – Veľký Meder, ob-

čianske združenie – Együttműködéssel a Jobb 
Jövőért – Nagymegyer Polgári Társulás 

svalové skupiny – izomcsoportok 
syndróm náhleho úmrtia dojčiat (smrť v kolíske) – hirte-

len csecsemőhalál szindróma (bölcsőhalál) 
telesne postihnutý – mozgássérült 
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska – Vakok és

Gyengén Látók Szlovákiai Uniója 
zajakavosť – dadogás 
zápal nechtového lôžka – körömágygyulladás 
žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami –

sajátos nevelési igényű tanuló
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SzünidőTartalom
Hétköznapi reggelek... Hajnali kelés, kap-

kodás. Sorban állás a fürdőszoba előtt. Mor-
gunk – egymásra, a gyerekekre. Jó esetben
reggelire, tízórai-készítésre is akad pár perc.
Aztán kattan az ajtózár, versenyfutás az idő-
vel. Stressz stressz hátán. Beindul a napi gé-
pezet...

Van-e időnk közben végiggondolni, hogy
ez a napi zűrzavar milyen mértékben teszi
próbára a fejlődő gyermek idegrendszerét?
Az ő életük is tele van stresszel, előtérbe he-
lyezett kötelességekkel, korlátokkal, amelye-
ket mi, felnőttek kényszerültünk felállítani.
Alkalmazkodniuk kell a mi korlátainkhoz, és
az egyébként rájuk vonatkozó szabályokat is

meg kell tartaniuk. Képesek vagyunk-e egyáltalán odafigyelni rájuk,
akár a hektikus reggeleken, vagy amikor munka után fáradtan, ingerül-
ten hazaérkezünk?

Számukra a bábeli zűrzavarból való igazi kiszakadást talán a szünidő
jelenti...

Régi szakmai tapasztalatom, hogy a gyermek viselkedése hűen tük-
rözi az őt körülvevő családi légkört. Mennyire fel tud szabadulni, mi-
után maga mögött tudja a szürke hétköznapok feszültségét, és önfeled-
ten viháncol a családi ház udvarán! De vajon van-e a szülőnek lehető-
sége és ideje arra, hogy a szünidő két hónapját gondosan megszervez-
ze? Hogy a gyermek ezt az időt ne céltalan utcai kódorgással töltse,
esetleg otthon egyedül, ahol egyetlen társa a számítógép vagy a tévéké-
szülék lesz? Fogas kérdés...

Ha a gyermeket nem ösztönözzük folyamatosan pozitív értékrend,
érdeklődési és baráti kör kialakítására, ne várjuk el, hogy a vakáció hó-
napjaiban aktívan és célszerűen fogja kihasználni az időt. Ügyeljünk ar-
ra, hogy a megszokott viselkedési korlátok közül ilyenkor se engedjünk
túl nagy kilengéseket (esti lefekvés, felszabadultabb tévénézés, túlzott
utcai szabadság, az otthoni kötelességek, házimunka alóli felmentés
stb.), mert fellazított nevelési elveink visszaállítása szeptemberben nem
lesz könnyű feladat, és nem fog konfliktus nélkül menni. 

Megváltozott életünk egyik nem kívánt velejárója, hogy a gyerme-
keknek alig van lehetőségük élvezni (még) dolgozó nagyszüleik szere-
tetét, önfeláldozását, higgadt nyugalmát, bölcsességét. Pedig nagy szük-
ségük volna a körükben való lelki felüdülésre, laza pihenésre, a nagyi
jobbnál jobb falatjaira a stresszes hétköznapi reggelek hamburgerei, ba-
gettjei, a menzai ebédek helyett. A városi gyermekeknek nem egy eset-
ben lehetőségük sem nyílik arra, hogy megismerjék a vidéki nyaralás ad-
ta csodálatos élményeket, amelyekre az idősebb nemzedék nosztalgiával
emlékezik.

Mai individualista világunkban háttérbe szorulnak a szélesebb csa-
ládhoz, rokonsághoz fűződő mélyebb, bizalmas kapcsolataink, holott
egy-egy hét a keresztmamánál, nagybácsinál ugyancsak kiszínezné a va-
káció arculatát. Segítséget nyújthatnak a gondos és előrelátó szülőknek
a nyári táborok és más elfoglaltságok, melyeket a gyermek pozitív ér-
deklődési köréhez célszerű megválasztani.

Bármennyire nehéz is a mai szülők sorsa, fontos, hogy ne csak anya-
gi lehetőségeik vezéreljék őket gyermekük szünidei elfoglaltságának
megszervezésekor. Tervezzék meg számára a két hónapot úgy, hogy ha
szerényebb keretek között is, de maradandó élményt nyújtsanak neki, s
kedvezően hassanak személyiségfejlődésére, érzelmi világára, és bővít-
sék látókörét. Ne feledkezzünk meg a fogyatékos vagy bármilyen mó-
don sérült gyermekekről se, akiknek az önmegvalósítási lehetőségeik és
így a számukra szervezhető szabadidőprogramok skálája is szűkebb. Vi-
szont ők is megérdemlik az intenzívebb figyelmet, a fellazító szép él-
ményeket, a családi összetartozás érzését.

Gál Vera
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(Folytatás az előző számból.)

Áprilisi számunkban sorozatot indí-

tottunk az éretlen újszülöttek szlová-

kiai ellátásáról. Az első részben Bauer

Ferenc professzor, az Érsekújvári

Egyetemi Kórház Újszülöttklinikájá-

nak vezetője az újszülöttgyógyászatot

mutatta be. A folytatásban a koraszü-

lött-ellátásról kérdeztük a professzor

urat.

– Mi az oka annak, hogy egyre több a

koraszülött? 

– 1975-ben fejeztem be az egyete-

met, akkor 5 és 6% között volt a 2,5 ki-

ló alatti újszülöttek száma; most a 9%-

hoz közelít (2013-as adat). Természe-

tesen minél kisebb súlyú a koraszülött,

annál több probléma adódhat, de ez

nem jelenti azt, hogy a 2,5 kiló körüli-

eknél eleve nyert ügyünk van.

Ennek általában több oka van. Ott

kellene kezdenünk, hogy a gyermek-

vállalásra – anyaságra-apaságra – kis-

kortól a családban, az óvodában, ké-

sőbb az iskolában tudatosan kell felké-

szítenünk az új nemzedéket. Család-

centrikus társadalomra és főleg jó pél-

dákra volna szükség a közvetlen kör-

nyezetben, a médiában! Az USA-ban

a pároknak csak az egyharmada marad

együtt, kétharmaduk többszörösen el-

vált. És nálunk hasonló a helyzet, bár

az arányok mások. A másik észbontó

dolog, amikor a felek össze sem háza-

sodnak. A rossz példa hatása: haszta-

lan mond bármit egy családközpontú

társadalom, ha »az apám is így élt«. A

médiában a filmek által bemutatott

rossz párkapcsolati példák is sok kárt

okoznak. A mai fiatalok nehéz hely-

zetben vannak, mert hiába van esetleg

jó példa a családban, a filmekben mást

látnak. Nem áldozatkészségre, a csa-

ládalapítás szükségességére és örömei-

re tanítjuk őket, hanem csak az egyéni

örömszerzésre folyik az ösztönzés

száz csatornából. Így nemcsak keve-

sebb gyermek születik, hanem na-

gyon sok kockázati tényező is jelen

van a fogamzás előtt, alatt és magzati

korban is. Nagy az önzés, az egyéni

érvényesülést helyezik előtérbe: csak

akkor ülök le valakivel beszélgetni, ha

abból anyagi vagy más hasznom van.

A gyermekkel pedig gond is van. Ön-

ző kisemberként születünk, és fejlődé-

sünk során a környezet, család, óvoda,

iskola hatására szocializálódunk.

Megszületik a gyermek, és sír, mert

enni akar, és most akar enni, nem szá-

mít, hogy a mama éppen elfoglalt,

nem érzi jól magát: ez a két hónapos

gyermeket nem érdekli. Sajnos, idős-

korunkban, mikor az értelmünk kicsit

beszűkül, hasonló a helyzet, megint

nem vagyunk tekintettel másra. Vala-

mikor az egyházak, irodalmi alkotá-

sok, egy vers vagy dráma és a társada-

lom íratlan vagy írott normái úgy irá-

nyították az ifjúságot, hogy arra le-

gyen büszke, ha valami jót tesz, áldo-

zatot hozott valakiért, szeretteiért, tel-

jesen ismeretlenért. Bibliai idézet jut

az eszembe: Jézus nagyon szépen me-

séli azt, hogy jönnek a papok, és ott

hagyják az összevert-kirabolt embert

az árok szélén feküdni, aztán jön vala-

ki a lenézett csoportból, aki fölszedi a

szerencsétlent, és elviszi egy kocsmá-

ba, fizet azért, hogy etessék-itassák,

meggyógyítsák. Ma ilyen példa majd-

hogynem nevetséges, és a családalapí-

tásra sincs áldozatkészség. Kisgyerek-

kortól mindenkivel meg kellene értet-

ni: ha nincs két-három gyermek a csa-

ládban, elfogyunk, nem lesz, aki a

nyugdíjra dolgozzon. A gyermekválla-

lás millió súlyos problémával jár, de

származik belőle sok öröm is. Amikor

a kisgyermek átszorítja az ember nya-

kát, ahogy az örömét, fejlődését lát-

juk… Valamikor hallottuk Czeizel

Endrétől, hogy vitaminokat kell szed-

ni a megtermékenyülés előtt; ezzel

szemben sok nő felelőtlen szexuális

életet folytat, sőt nem védekezik sem a

terhességgel, sem a nemi betegségek-

kel szemben.

A probléma csak fokozódik, hisz a

család sem működik jól, a férj is, a fele-

ség is éli a világát, a gyereknek legfel-

jebb pénzt dobnak oda. Így jutunk el

oda, hogy fogamzás előtti, alatti és

magzati kori sok-sok kockázati ténye-

zővel, nagyon gyakran éretlenül szüle-

tetik meg a gyermek. Az egzisztenciá-

lis-anyagi világszemlélet hozza magá-

val a terhes anyák életkorának kitoló-

dását is. Minél később szül valaki, annál

nagyobb valószínűséggel lesz nemcsak

A babák megmentője
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Down-szindrómás, hanem éretlen is a

gyermeke. Világunk az utóbbi időben

megcsúfolja a házasságot, és közben a

terhes mamát bizonytalanságba, lelki

feszültségek egész sorába kergeti, s ez

nem kis hatással van a fejlődő új életre.

Meg vagyok döbbenve: minden máso-

dik kórlapon különböző neve van az

anyának és az apának. Esetleg az apuka

a megszületés után nagy kegyesen a

gyermeket is megnézi, és magára íratja.

De a nőt nem veszi el. Az állandó bi-

zonytalanság és stressz dominánsan ki-

hat arra, hogy ezek a lányok hamarabb

szülik meg a gyerekeiket. A mindenna-

pi élet úgy tűnik, mind nagyobb haj-

szával jár. A stresszen kívül a zavaros

családi körülmények között felnőtt if-

júság életvitele (a terhesség alatti meg

nem felelő táplálkozás, mozgáshiány,

kimerültség, valamint alkohol, dohány-

zás, szabad szex, kábítószerek), az anya

megterhelő fizikai munkája mind ott

vannak az okok között. 

Természetesen az egészségügy fele-

lősségét is látnunk kell. Már nincsenek

gyermek- és szülészeti védőnők, akik a

gyermekeket és a terhes anyukákat az

otthonukban ellenőriznék, sőt a rende-

lők privatizációjával az orvosok szakmai

ellenőrzése is sok kérdést vet fel! Én

gyermekorvosként nem láttam szamár-

köhögéses gyereket. Angliában a sza-

márköhögés a csecsemőhalálozás első

helyén volt, mert a gyerekeket nem ol-

tották be. Ugyanez az anarchia kezdő-

dik nálunk. A kommunista rendszer

alatt ezer hátránya volt a családomnak,

tehát nem védem azt a rendszert, de

ami jó volt, azt meg kellene tartani. No-

vák Mariska, aki az interneten olvas va-

lamit, dönti el, hogy a gyerekét ne olt-

sák be szamárköhögés ellen, aztán a

gyereke a másét fogja megfertőzni, és az

fog meghalni. Igen, az aszpirinnek is

van mellékhatása, de ha egy-két ember-

nél komplikáció lép is fel, mindig azt

kell nézni, hogy százezreket meg lehet

menteni. Csak így lehet társadalomban

élni, nem gondolkodhatom teljesen in-

dividualista módon. 

A felsoroltak ellenére az egyes koc-

kázati tényezők arányát senki sem is-

meri.

– Ki számít koraszülöttnek?

– A 37. hét előtt születettek. Több

csoportra oszthatjuk őket.

a. A 24. hét előtt világra jöttek, súlyuk

500-600 g alatti. Ez a viabilitás (életké-

pesség) határa. Palliatív ellátásban (in-

kubátor, folyadék, fájdalomcsillapítás)

részesülnek.

b. A 24–26. hétre születettek, súlyuk

600–800 g. Ők az ún. szürke tarto-

mányba tartoznak. Egyéni ellátást igé-

nyelnek aszerint, ahogyan a reszuszci-

tációra reagálnak, ahogy a szerveik ki

vannak fejlődve s attól függően, hogy

milyen komplikációk lépnek fel. A 26.

hét fölötti gyermekek helyzete re-

ménytelibb. Az éretlen újszülöttek nem

alkotnak homogén csoportot. Sok

mindent figyelembe kell venni, és az

adott helyzetnek megfelelően eldönte-

ni, hogy az intenzív újjáélesztési terápi-

ának hány fázisát kell alkalmazni. Míg

fiatal voltam, az érdekelt, hogy ne hal-

janak meg a gyermekek. Ma arra tö-

rekszem minden tudásommal, hogy a

túlélő ne maradjon sérült. Hatalmas

különbség. 

c. 27. hét (≈ 1 kg) Az 1000 g körüli-

eknek egyre jobb a prognózisuk, keve-

sebb betegség sújtja őket. 

d. 28–31. hét (≈ 1–1,5 kg)

e. 32–33. hét (≈ 1,5–2 kg)

f. 34–36. hét (≈ 2–2,5 kg)

Az újszülött-halandóság szempont-

jából Nyugat- és Közép-Szlovákiában

a csehországiakhoz hasonlók az ered-

mények: ≈ 2‰ – ezerből 2 – hal meg.

Keleten viszont a többszöröse (5–7‰).

Így a szlovákiai országos átlag is rosz-

szabb (3–4‰). A világon Japánban és a

skandináv államokban a legalacso-

nyabb ez a mutató, de nyomukban van

Csehország. 

– Hogyan történik az éretlen gyerme-

kek ellátása?

– Az intenzív újszülöttgyógyászat tu-

dást, tapasztalatot és empátiát igényel a

szakemberektől, sok drága speciális

műszert a társadalomtól, de pályafutá-

som elején ezer újszülöttből közel hú-

szat veszítettünk el, ma viszont keve-

sebb mint kettőt.

A nagyon súlyosan beteg vagy éret-

len újszülöttek a hat perinatológiai

központ egyikébe (Pozsony, Érsekújvár,

Turócszentmárton, Besztercebánya,

Eperjes és Kassa) kerülnek, ahol kép-

zett neonatológus orvosok és nővérek

harcolnak a minőségi élet megmenté-

séért. Az életnek az első öt perce rend-

kívül fontos, arany öt percnek is neve-

zik. Ezért mindenképpen nagy szükség

van arra, hogy a veszélyeztetett gyer-

meket, tehát akinél előre lehet tudni,

hogy baj lesz, ne a megszületése után

szállítsák a perinatális központba. Ott

kell szülni, ahol képzett neonatológus

orvosok és nővérek vannak, akik min-

dennap ezt csinálják, mert ellenkező

esetben 3–5-ször akkora lesz az elhalá-

lozás vagy az agykárosodás. Aki más-

hol születik meg, azt pedig vinni kell,

nincs mit tenni. 

Mikor a terhes anyuka a szülőszo-

bára érkezik, a gyermeknővér a mag-

zat összes kóros és kockázati ténye-

zőiről tájékoztatja az újszülöttgyó-

gyászt. A központunkban dolgozó

valamennyi orvosnak és nővérnek

nagy elméleti és gyakorlati tudása és

tapasztalata van szemben azokkal a

környező kórházakban működő kol-

légákkal, akik extrém éretlen és kriti-

kusan beteg újszülöttekkel csak rit-

kán találkoznak. A megszületendő

gyermek számára minden feltétel

megvan ahhoz, hogy bécsi vagy lon-

doni szinten kapja a segítséget az élet

első percétől kezdve. Az esetleges

élesztést és az életfontosságú szervek

stabilizációját követően jutnak klini-

kánk valamelyik részlegére az egész-

ségi állapotuk szerint (egészséges új-

szülött, intermediális, intenzív, re-

szuszcitációs és a legmagasabb szintű

specializált részleg).

– Komplikációk a rendes időre születet-

teknél is felléphetnek. Melyek a legjellem-

zőbbek?
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– 10%-uknál alkalmazkodási problé-

mák léphetnek fel, ezek fele veleszüle-

tett, a másik fele szerzett betegség. Az

érett újszülöttek betegségei lehetnek

súlyosabbak is, mint az éretlenekéi. Az

ő gyógyításukhoz is megszámlálhatat-

lan műszer és módszer áll rendelkezés-

re. 

Reszuszcitációs terápia: a létfontos-

ságú szervek (az agy, a szív és a mellék-

vese) működésének helyettesítése gé-

pekkel és gyógyszerekkel.

Intenzív terápia: a létfontosságú

szervek működését gépek és gyógysze-

rek segítségével támogatjuk.

Intermediális terápia: azok az éretlen

vagy beteg újszülöttek kapják, akiknél a

létfontosságú szervek működése még

nem igényel gépi támogatást, elégséges a

gyógyszeres kezelés.

– Milyen egészségi komplikációk me-

rülhetnek fel a koraszülött babáknál?

– Az éretlen gyermeket azért szülik

gyakran császármetszéssel, mert így az

agyi bevérzés kockázata kisebb, mint

akkor, ha az utat ő csinálja. Számos be-

tegség, zavar léphet fel:

1. Akut betegségek: 

a. légzési zavarok,

b. keringésiek,

c. hőszabályozásiak,

d. anyagcsere-rendellenességek,

e. hematológiai,

f. immunológiai,

g. idegrendszeri,

h. szemészeti problémák,

i. emésztőrendszeri zavarok.

Sok gond, betegség van, de nagy ré-

szük gyógyítható. Minél éretlenebb a

gyermek, annál több súlyos betegsége

van, és annál több krónikus következ-

mény marad:

2. Krónikus következmények:

a. pszichomotorikus retardáció;

b. mentális retardáció;

c. epilepszia;

d. agyi bénulás (Little-kór, agyi gyer-

mekbénulás – cerebral palsy);

e. látáskárosodás;

f. halláskárosodás;

g. pszichikai, viselkedési zavar, csök-

kent felfogóképesség;

h. krónikus emésztőrendszeri zava-

rok.

– Az inkubátor és az oxigén használa-

ta életmentő, ugyanakkor elterjedt véle-

kedés a szülők között, hogy tartós fogyaté-

kosságot, pl. vakságot okozhat az inkubá-

tor nem megfelelő működtetése. Ez valós

aggodalom?

– Az éretlen újszülöttek szembeteg-

ségét nem az oxigén okozza, hanem a

retina: az ideghártya »megbolondul«,

elkezdenek benne burjánzani az erek,

lerántják az ideghártyát, és a gyermek

megvakul. Ennek száz oka van, de a

domináns ok az éretlenség. 1954-ben

Bostonban elkezdtek oxigént adni az

éretlen gyermekeknek, és kiderült,

hogy így sokkal többen maradnak élet-

ben. Féléves korukra azonban egyhar-

maduk megvakult. Nem az oxigén, ha-

nem a túladagolása miatt. Most már

műszerek mérik, mennyi van belőle a

vérben, és a gépek figyelmeztetik a nő-

vért, ha csökkenteni kell az adagolást.

Az ellenőrzött mennyiségű oxigént el-

sősorban azért kapja a koraszülött,

hogy ne haljon meg.

– Teljesen egészséges kisbabák esetében

is előfordul, hogy váratlanul leáll a légzé-

sük, és ha nincs kéznél segítség, meghal-

nak. Hogyan előzhető meg a hirtelen cse-

csemőhalál?

– Az újszülöttosztálynak az is fontos

feladata, hogy a mamát megtanítsák az

újszülött gondozására, igényeinek opti-

mális kielégítésére, szoptatásra, az eset-

leges kóros tünetek korai felismerésére,

valamint az újraélesztésre. Olyan táblá-

zatot is kap, ahol az újraélesztés algorit-

musát leegyszerűsítettük számára: áb-

rák mutatják, hogy mikor mit kellene

tennie, szükség esetén milyen telefon-

számot hívnia. Tanácsos otthon a pe-

lenkázóasztal fölé függeszteni. Kezdet-

ben csak a beteg gyermekek anyukáját

tanítottuk az újraélesztésre hazamene-

telekor, most már az egészségesekét is,

hogy megelőzzük a hirtelen csecsemő-

vagy bölcsőhalált. Főleg a veszélyezte-

tett gyermekeknél tanácsoljuk, hogy

használjanak légzésleállást jelző mű-

szert. Öt-hat cég is gyárt ilyet, kb. egy-

forma minőségben, 100-200 eurós

áron. Egy időben arról kezdtek cikkez-

ni, hogy a műszer ellenére is meghaltak

a kisbabák. Ezen kezdetben felhábo-

rodtam, hiszen az osztályunkon segí-

tett. Aztán kiderült, hogy az anyuka

nem tudott újraéleszteni. Ha nem tud

mit kezdeni a gyerekkel, akkor az való-

ban meghal, mert abbahagyta a léleg-

zést. Ezért törekszünk arra, hogy ilyen

oktatásban is részesüljenek az anyukák.

(t)

(Befejezés a következő számban.)

www.nasmalicek.sk
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Viktor Lechta a Comenius Egyetemen szerzett

gyógypedagógusi diplomát 1972-ben, majd ugyanitt

kezdte meg oktatói és kutatói munkásságát. A szlová-

kiai logopédusképzés megteremtője: 1991-ben megala-

pította a logopédiai tanszéket, és 2006-ig vezette. A

Szlovákiai Gyógypedagógia Társaság alelnöke, az

1990-ben általa alapított tudományos szakfolyóirat, az

Efeta főszerkesztője, több nemzetközi tudományos fo-

lyóirat szerkesztőbizottságának tagja. Pályafutása során

vendégprofesszora volt a budapesti, müncheni, bécsi és

krakkói egyetemnek. 2006-tól a Nagyszombati Egye-

tem neveléstudományi tanszékének professzora. Idén

május 9-én a budapesti Eötvös Loránd Tudományegye-

tem Doctor et professor honoris causa címet adomá-

nyozott neki. A kitüntetés átvételekor az ünnepi beszé-

det (következő számunkban olvashatják) magyarul

mondta el, és az egy nappal korábban az ELTE Bárczi

Gusztáv Gyógypedagógiai Karán A beszédfolyamatos-

ság zavarai (diszfluencia) felnőttkorban – a differenciál-

diagnosztika lehetőségei a logopédiában című székfog-

laló előadását is magyarul tartotta. A professzor úrral a

kitüntetést követően beszélgettünk.

Annak idején miért döntött a gyógypedagógia mellett?

Teljesen véletlenül. Eredetileg a gyógyszerészeti karra je-

lentkeztem, de mivel édesapám nem felelt meg az akkori

rezsimnek – 1967-et írtunk –, bár minden feltételnek ele-

get tettem, sőt a dékán is arról biztosította őt, hogy fel-

vesznek, elutasító válasz érkezett. Mivel a katonai szolgálat

réme fenyegetett, úgy döntöttem, hogy megpróbálkozom a

bölcsészkaron nappali tagozaton először induló gyógype-

dagógia szakkal. A körülbelül 450 jelentkezőből – az egye-

düli humán kar volt, ahol pótfelvételit hirdettek – 60-at

vettek fel, köztük engem.

Tudta, hogy mit választott?

Nagyon keveset tudtam róla. Defektológiának hívták, és

előtte csak levelező tagozaton szakbővítésként lehetett ta-

nulni. Felsőfokú logopédusi szakképesítést csak Prágában

vagy Budapesten lehetett szerezni. Mi voltunk az első év-

folyam Szlovákiában, amely nappali tagozaton végzett.

Sorsdöntő választás volt.

Korábban volt kapcsolata fogyatékossággal élő gyer-

mekekkel?

Alig. Nemigen voltak szem előtt, szegregáltan folyt az

oktatásuk. Valójában tanulmányaim során ismertem

meg őket. Az oktatás csodálatos volt. Tanáraink inter-

diszciplináris tanulmányi programot állítottak össze:

számos előadást hallgattunk az orvostudomány, lélektan,

gyógypedagógia, szociológia területéről, logikából, pe-

dagógiából, sőt még boncolásra is jártunk. Sokan irigyel-

tek bennünket. 

A kezdet nagyon nehéz volt. A gyógypedagógiai intéz-

ményrendszer fejlesztéséért és a szakemberképzés megrefor-

málásáért nagyon sokat tett Viliam Gaňo. Száz évvel ezelőtt

Budapesten szerzett gyógypedagógusi képesítést, majd Szlo-

vákiában kezdett dolgozni. Trencsénben például bennlakásos

kisegítő iskolát hozott létre. A két világháború között olyan

körülmények voltak, hogy két gyermek aludt egy ágyon.

Képzelheti, hogy lelkesedés és mély humanizmus nélkül ezt

nem lehetett volna csinálni. Bennünket pedig »megfertőz-

tek« elődeink, akik mindent feláldoztak az ügyért.

A logopédiára hogyan esett a választása?

Nagyon egyszerűen: azért imponált nekem, mert ez volt

az a szak, ahol nem lehetett mellébeszélni. A gyermek nem

tudja kiejtenie az r-et, és vagy megtanítom rá, vagy nem. A

pedagógiai szaktárgyakban gyakran sokat beszélnek, de

keveset tesznek. Engem a logopédia abszolút tárgyszerűsé-

ge győzött meg. Itt nem lehet csak beszélni a készségek za-

varáról, ismerni kell az okokat, megnyilvánulásokat, követ-

kezményeket és a probléma orvoslásának a módjait. A jó

logopédus nemcsak beszél róla, hanem meg is szünteti.

Negyvenéves egyetemi pályafutásom során harminc évig

hetente egyszer logopédiai problémákkal küszködő gyere-

kekkel foglalkoztam, hogy kapcsolatban legyek velük.

„Ez volt az a szak, 
ahol nem lehetett mellébeszélni”
Beszélgetés Viktor Lechta professzorral, az ELTE díszdoktorával

Lányával
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Szlovákiában ön alapította meg a logopédia tanszéket.

Mi ösztönözte rá?

1991-et írtunk, folyamatban volt a professzori inauguráci-

óm, és a forradalmi pezsgésben lehetőség nyílt rá. Sikerült fel-

kérnem gyakorlati szakembereket: Cséfalvay Zsolt professzor

(a tanszék jelenlegi vezetője – a szerk. megj.) a tanítványom

volt, ismertem a kvalitásait, a pozsonyi idegosztályon dolgo-

zott logopédusként. Aurélia Kerekrétiová professzor asszonyt

is felkértem. Más főnökökkel szemben az volt az előnyöm,

hogy magam választhattam meg a munkatársaimat.

Milyen tapasztalatokra támaszkodhatott a tanszék lét-

rehozásakor?

Előny volt számomra, hogy Pozsonyban nőttem fel. A

szlovák mellett – jól-rosszul, de – mindenki tudott magya-

rul és németül. A passzív nyelvtudásom elég volt ahhoz,

hogy német és magyar szakirodalmat fordítsak. Másodéves

egyetemista voltam, amikor édesapám elvitt Budapestre, és

az Akadémiai Kiadó kirakatában megláttam a Gyógype-

dagógiai pszichológia című könyvet. A szakmát tekintve

még amatőr voltam, magyarnyelv-tudásom siralmas, de

megvette nekem, én pedig – micsoda nagyképűség – elha-

tároztam, hogy lefordítom szlovákra. Két és fél évig tartott,

de közben megtanultam a magyar szaknyelvet. Tanácsért

eljártam az ottani tanszékre, és az akkori gyógypedagógu-

sok színe-java engem, a diákot majd fiatal tanársegédet úgy

fogadott, mint kollégát. Mindig nagyon kellemes volt. A

magyarok a múlt század ’60-as és ’70-es éveiben fantaszti-

kusak voltak. Kádár olyan volt, amilyen, de megengedte,

hogy sok mindent lefordítsanak az angol nyelvű szakiroda-

lomból. Fiatal tanársegédként egy pozsonyi UNESCO-

szimpózium alatt Göllesz Viktornak, a Gyógypedagógiai

Tanárképző Főiskola főigazgatójának a kísérője lehettem.

Ő utána tizenöt évig ellátott külföldi irodalommal. A má-

sik forrás a keletnémet szakirodalom volt. 

Milyen munka folyt a logopédia tanszéken? Hogyan ké-

szítették fel a hallgatókat?

A tanszék megalapításakor 10-12 hallgatónk volt egy év-

folyamban. Válogatott társaság, jól ismertünk mindenkit.

Megköveteltük, hogy legalább egy világnyelvből képesek

legyenek szakirodalmat fordítani. Ma már ez természetes,

de több mint húsz évvel ezelőtt az iskolában nem készítet-

ték fel rá őket. Rendkívül motiváltak voltak ők is, a tanárok

is, és ez a hangulaton is érződött. Szemeszterenként egy-

egy beszédhibát (pöszeség stb.) vettünk át. Az előadások és

a szemináriumok mellett a hallgatók minden héten szak-

mai gyakorlatra jártak, a szemeszter végén pedig kéthetes

klinikai gyakorlaton voltak – egyensúlyban volt az elmélet,

a kutatás és a gyakorlat. Az európai logopédusszervezete-

ket tömörítő szövetség (CPLOL) ülésén néhány évvel ez-

előtt azt mondták Cséfalvay professzornak, hogy a mi kép-

zésünk európai viszonylatban is élenjáró.

Ön elsősorban a dadogás problémakörére specializáló-

dott. Mi okozza a dadogást?

Az okok nem teljesen ismertek. Hogy pontos és szak-

szerű legyek: általában több ok is meghúzódhat a háttér-

ben: genetikai tényezők, neurotizáló környezet a folyama-

tos beszéd kialakulásának ideje táján, az agyi féltekék köz-

ti koordinációs problémák, anyagcserezavarok stb. Gyakran

alaptalanul a környezetet okolják érte. Mondanék egy pél-

dát. Egy családban rossz módszerekkel nevelnek négy gye-

reket. Egyikük dadogni fog, háromnak meg nem lesz baja.

A dadogás lelki megrázkódtatással járhat.

Még ennél is többel. Kutatásokkal bizonyítottuk – és

nemcsak mi –, hogy olyan kommunikációs probléma,

amely nagymértékben befolyásolja az ember életének

kulcsfontosságú tevékenységeit: a tanulmányokat, pálya- és

párválasztást, szakmában való érvényesülést. Ma minden a

kommunikációra épül, és az erősen dadogó ember a mun-

kahelyén is visszahúzódó. Párszor már kinevették, ezért in-

kább hallgat. A dadogás lelki feszültséget okoz, és ezt ke-

zelni kell. Amit hallunk, hogy a beszéd nem folyamatos,

csak a jéghegy csúcsa. A lelki problémák, vívódások a fel-

szín alatt vannak. Egy fiatal férfi nem meri megszólítani az

attraktív ifjú hölgyet, mert fél az újabb kudarctól.

Székfoglaló előadása Budapesten a beszédfolyamatos-

ság zavarairól (diszfluencia) szólt. Mi sorolható még ide a

dadogáson kívül?

Az emberi tevékenységek nagy része nem folyamatos.

Ha írunk, megállunk közben, gondolkodunk; ha kapálunk

a kertben, azt is megszakítjuk. Beszédünk sem folyamatos:

most is, ahogy beszélgetünk, hol egyikünk, hol másikunk

áll meg egy kicsit, járás, munka közben úgyszintén. A nem

folyamatos beszédnél meg kell különböztetnünk, hogy az

még természetes-e, vagy már dadogás. A gyermekek 80-

90%-a 3-4 éves kora körül nem beszél folyamatosan, mert

gyorsabban és többet szeretne mondani, mint amennyit a

beszédképző szervei megengednek; a logopédus feladata

megállapítani, hogy kialakulhat-e belőle dadogás, vagy pe-

dig a megakadások idővel megszűnnek.

Mikor kell felkeresni a szakembert a dadogás gyanú-

jával?

Ha az anyának kétségei vannak, legjobb, ha elviszi a

gyermeket logopédushoz; az vagy megnyugtatja, hogy ter-

mészetes jelenségről van szó, és majd kinövi, vagy megálla-

pítja a dadogást vagy annak veszélyét. Minden esetben ta-

nácsot ad a szülőknek, mit tegyenek, mitől óvakodjanak. A

diagnosztizáláskor és a terápia meghatározásakor magától

értetődő az orvossal és a pszichológussal való együttműkö-

dés. Hagyományosan a 3–4. életévre jellemző, de a felgyor-

sult fejlődésű, »intellektuális« gyermeknél már kétéves kor-

ban előjönnek ezek a problémák. 

Megszüntethető a dadogás?
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Javulást biztosan el lehet érni. Egy régi statisztika szerint

ha korán elkezdik a kezelést, az esetek ⅓ részében meg-

szüntethető. Hároméves kor körül nagyon nagy rá az esély.

Felnőttkorban más a helyzet: évek alatt a dadogás is króni-

kussá válhat, mint például a cukorbetegség. Az esetek egy

részében megszüntethető, sok esetben ekkor is lehet rajta

javítani, de van, amikor, hasonlóan más zavarokhoz, sajnos,

bele kell nyugodni, hogy az illető dadogni fog. De még

ilyenkor is van segítség. A király beszéde c. angol film is

ilyen helyzetet mutat be. VI. Györgyöt, aki akkor már 35-

40 éve dadogott, logopédusa megtanította arra, hogy be-

szédeiben hogyan kerülje azokat a szavakat, amelyeket csak

dadogva tud kimondani, illetve hogy hogyan ejtse ki őket. 

Miért van az, hogy ének közben nem jön elő a dadogás?

Ha valaki más módon kommunikál, mint ahogy meg-

szokta, általában folyamatosan beszél. Ismeretes, hogy sok

énekesnek van problémája a folyamatos beszéddel. Vannak

színészek, akik a normál beszéd közben dadognak, ha vi-

szont szerepet játszanak színházban, filmben, akkor nem.

Másnak a bőrébe bújva nem ők beszélnek, hanem az, akit

alakítanak.

Professzor úr, tevékenységének egy másik jelentős terüle-

te az inkluzív pedagógia. Miért kezdett el vele foglalkozni?

Mikor Pozsonyból átmentem a Nagyszombati Egyetem-

re, ahol a logopédia nem önálló szak, elgondolkodtam azon,

mi érdekelne. A fogyatékossággal élő személyek jogairól

szóló 2006-os ENSZ-egyezmény kitér az inkluzív oktatás-

nevelés fontosságára. Ez akkoriban Szlovákiában, de más

országokban is, ismeretlen fogalom volt, így az utóbbi nyolc

évet neki szenteltem. Két nagy konferenciát szerveztünk

Szomolányban, kiadtunk három tanulmánykötetet, és a leg-

újabb kutatási eredményeket tartalmazó, Blanka Kudláčo-

vá professzor asszonnyal közösen készített monográfiánk

tavaly Frankfurtban jelent meg angol nyelven. 

Az inkluzív oktatással-neveléssel, sajnos, visszaélnek a

politikusok. Humánus dolog segíteni a fogyatékossággal

élőknek, de a bevezetéséhez pénzre, szakemberekre van

szükség, és fel kell rá készíteni a közvéleményt. Nem sza-

bad elhamarkodni. 250 évig szegregáltan folyt az intézmé-

nyes oktatás, most pedig 8-10 év alatt szeretnék bevezetni

az inkluzív oktatást, hogy a választásokig fel tudjanak vala-

mit mutatni. Ilyen rövid idő alatt nem megy. Ahhoz, hogy

színvonalas legyen, minden szempontból fel kell rá készül-

ni, és képzett szakemberekre van szükség. Ezen a téren na-

gyon siralmas a helyzet.

Milyen tervei vannak még?

Örülök a nyugdíjnak: olyan könyveket fogok olvasni,

amilyeneket szeretnék.

Az még messze van…

Dehogyis. Hatvanhat éves vagyok, ebben a korban már

át kell adni a helyet a fiataloknak. Ahogyan ez a pozsonyi

tanszéken sikerült. 1990-ben egy kanadai misszionárius

gyönyörű előadást tartott a cseh testvérek pozsonyi temp-

lomában. Arról beszélt, hogy az embernek teljes életet kell

élnie (angolul full-time job), amely három egyenlő részből

áll: család, szakma és a lelkünk. A harmadikról sokan meg-

feledkeznek. Csak dolgoznak, dolgoznak 70-80 éves koru-

kig, aztán jön az infarktus, és vége. Véleményem szerint ha

a szakmai pályafutás véget ér, a korábbinál többet kell fog-

lalkoznunk a lelkünkkel, hogy a dolgok valahogy össz-

hangban legyenek. Már nyugdíjas vagyok.

Aktív nyugdíjas.

Igen, és ez már néha megterhelő. A mai kor tele van új-

donságokkal. Valamikor a szakember sokáig elvolt azzal,

amit megtanult. Ma már az ismeretanyag mértani halad-

vány szerint nő.

Hogyan tud kikapcsolódni?

Pozsonytól 35 kilométerre lakom, van egy nagy kertünk.

Napi 10-12 órát a számítógép előtt ülök, aztán elsétálok a

kertbe – száz méter – meg vissza. A másik kikapcsolódás a

zene. Bachtól a popzenéig minden jöhet. Nagy kedvencem

Zorán, és a díszdoktorrá való avatásom napján volt a szü-

letésnapom. Az egyik dékánhelyettes asszony azzal ked-

veskedett, hogy elhozta nekem Zorán jókívánságát. Felesé-

gem nem ért magyarul, de könnyek jöttek a szemébe a

meghatottságtól, amikor felolvasták. 

A harmadik az olvasás: a történelmi regényektől a böl-

cseleti elmélkedésekig. Gyermekkorom egy részét Szencen

töltöttem, és ötévesen – már tudtam olvasni – beiratkoztam

a helyi könyvtárba. Évekig én voltam a legjobb olvasójuk.

Mire a legbüszkébb?

Ezen még nem gondolkodtam. Szakmailag talán arra,

hogy – tudtommal Közép-Európában elsőként – Pozsony-

ban központot hoztam létre a dadogó gyermekek számára,

ahol kutatás és közvetlen munka folyik a kliensekkel. Oda

küldik a kollégák azokat, akikkel nem tudnak haladást el-

érni. Már nem dolgozom ott, de még működik. 

A lánya is logopédus.

Természetesen erre is büszke vagyok, de nem az én érde-

mem, ő vívta ki magának. Kellemetlen volt, hogy oda je-

lentkezett, ahol én voltam a tanszékvezető. Egyszer meg is

bántottam őt: hogy ne mondhassák, hogy protekciója van,

a kitűnőre megírt tesztjére kettest adtam neki. Máig emle-

geti.

Meg aztán talán a dadogást is említhetném. Jó érzés volt

látni Budapesten, mikor az előadásomat tartottam, hogy

milyen érdeklődéssel fogadják azokat a dolgokat, amelye-

ket ott nem ismertek.

A kitüntetéshez gratulálunk és sok hasonlóan szép szü-

letésnapot kívánunk a professzor úrnak.

Tóth Erika
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Hóka Tímea Nagyölvedről szárma-

zik. Iskoláit Pozsonyban végezte. Je-

lenleg is itt él és dolgozik. A Vakok és

Gyengén Látók Szlovákiai Uniójának

a munkatársa, doktoranduszhallgató.

Súlyosan látássérült. Korábban gyen-

gén látó volt, most már csak a fényt

tudja érzékelni. Ismerkedjenek meg

vele.

Mikor kerültél el otthonról?

Ölveden csak óvodába jártam. Aztán

a látássérültek pozsonyi speciális alap-

iskoláját ajánlották szüleimnek, és vala-

hogy itt maradtam. Már megszoktam

a várost, a közlekedést, van pár ismert

terület, ahol tudok mozogni.

Nem okozott lelki megrázkódtatást,

hogy ilyen korán elszakadtál a szüleidtől?

Szerencsére nem nagyon fogtam föl,

pedig még telefonkapcsolat sem volt.

Felnőtt fejjel visszagondolva, hogy

esetleg nekem kellene elengednem a

gyerekem, eléggé visszariasztana. Gon-

dolom, hogy szüleimnek nem lehetett

könnyű, de mivel jól viseltem, belenyu-

godtak. Kéthetente hazavittek.

A látássérülésed születési vagy szerzett

rendellenesség?

Szürke hályoggal születtem, és a mű-

tét következménye lett a gyengén látás.

Akkor még tudtam tájékozódni. A

részleteket nem láttam, de az embere-

ket, valamilyen ismertetőjegyük alap-

ján, megismertem. 15 éves lehettem,

amikor észrevehetően romlani kezdett

a látásom. Korábban speciális szem-

üveg segítségével tudtam olvasni, táb-

lára írni, ekkor azonban kezdett gon-

dot okozni az olvasás és a tájékozódás.

Jelenleg a fényt érzékelem, és erősségé-

től függően néha látom a nagyobb tár-

gyakat. 

Hol folytattad a tanulmányaidat?

1995-ben a mozgássérültek pozsonyi

Mokrohájska utcai gimnáziumába ke-

rültem, mert itt volt lehetőség bennla-

kásra. Az ún. fordított integrációt al-

kalmazzák: mozgás- és látássérült ta-

nulók mellett egészséges osztálytársa-

ink is voltak. A gimnáziumot úgy fe-

jeztem be, hogy már nem tudtam ol-

vasni. Érettségi után pszichológia–an-

gol tanári szakra jelentkeztem. Kisko-

romtól tanár szerettem volna lenni,

mert olyanok tanítottak az alapiskolá-

ban, akiket példaképnek tekintettem.

Érdekes választás.

A pszichológia mellett nem azért

döntöttem, hogy saját magamon segít-

sek, hiszen túl tudtam tenni magam a

helyzetemen, hanem mert nagyon ér-

dekelt. Szeretem megfigyelni az em-

berek viselkedését, és láttam benne va-

lamit, amivel úgy éreztem, hogy tud-

nék másoknak segíteni. Végül nem

mentem tanítani, de az utóbbi három

évben oktatok az egyetemen. Az an-

golt pedig azért választottam, mert

szerettem az idegen nyelveket. Első-

ként szlovákul tanultam meg az alapis-

kolában. Magyar nyelvű óvodába

kezdtem járni, később, mikor kiderült,

hogy Pozsonyba kerülök, szüleim át-

írattak szlovák osztályba, és bár alig ta-

nultam meg valamit szlovákul, nem

emlékszem, hogy valamilyen hátrá-

nyom lett volna a pozsonyi iskolában.

Ott viszont elég gyorsan elsajátítottam

a szlovákot. Az angollal pedig szabad-

időmben is szívesen foglalkoztam.

Jártál Angliában is?

Csak rövid ideig voltam, de közvetle-

nül az egyetem befejezése után nyolc

hónapot töltöttem Görögországban.

Kezdetben angolul beszéltem, később

már görögül is megtanultam egy kicsit.

Az Európai Önkéntes Szolgálat (Eu-

ropean Voluntary Service) projekt ré-

vén jutottam ki. Értelmi és halmozot-

tan sérült gyerekekkel foglalkozó szer-

vezet számára dolgoztam. Mindig is

szerettem volna kipróbálni valami

ilyesmit. Jó is volt. Segített nekem,

hogy különböző országokból érkeztek

önkéntesek, egy nagyobb csoportban

együtt dolgoztunk ezekkel a gyerekek-

kel. 

Hogyan fogadtak?

Az értelmi sérülteknek nagyon fon-

tos a szemkontaktus, de velem nem le-

hetett kialakítani. Ennek ellenére gyor-

san megszoktuk egymást, mert ugye

nekem is meg kellett szoknom őket:

azt, hogy hogyan kommunikálnak, és

velem hogyan lehet kommunikálni.

Sokat adott nekem ez az időszak, mert

kipróbálhattam magam: azt, hogy hó-

napokig tudok-e létezni külföldön,

idegen környezetben. 

Miért nem lettél tanár?

Mikor hazajöttem Görögországból,

az Unióból megkerestek, hogy volna

hely a számomra, mert érdekli őket a

szakpárosításom, ezért nem is keres-

tem mást. A munka valamennyire kap-

csolatban volt az oktatással, tréningeket

vezettem látássérülteknek. Szociális

készségekre tanítottam őket: hogyan

lássák el magukat, hogyan kommuni-

káljanak, teremtsenek kapcsolatot. Idő-

vel változott a munkám, mivel a szer-

vezet nagyon sok nemzetközi projekt-

ben vesz részt. Egyrészt divat is, más-

„Szeretem a kihívásokat”
Beszélgetés Hóka Tímeával
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részt pedig pénzt jelent, meg új dolgo-

kat. A nyertes projektek lebonyolításá-

ban veszek részt, kihasználva az angol-

tudásomat. Jelenleg részmunkaidőben

dolgozom az Unióban, mellette dokto-

randuszhallgató vagyok.

Miből készülsz a PhD-vizsgádra?

A Comenius Egyetem Pedagógiai

Kara pszichológia tanszékén speciális

pedagógiából választottam témát: ho-

gyan használják az internetet a látáská-

rosodottak. Azt figyelem, mennyire

használják, és milyen módon hat az

emberek közötti kapcsolatokra.

Az internet megkönnyíti a látássérült

emberek életét.

Legnagyobb pozitívuma, hogy ren-

geteg információt közvetít. A látássé-

rültek sokáig nem tudták elolvasni a

napisajtót, mert csak nyomtatott for-

mában volt hozzáférhető. Az internet

révén szinte problémamentesen hoz-

zájuthatnak, így tájékozottabbak lehet-

nek. Az e-mailnek köszönhetően

gyorsabb, egyszerűbb lett egymással a

kapcsolattartás. Ehhez speciális szoft-

verekre van szükség.

Hozzáférhetők bárki számára?

A szoftver elég drága, de az utóbbi

években már létezik ingyenes képer-

nyőolvasó. Sok mindenre lehet hasz-

nálni.

Mi minden segíti még az életeteket?

Főleg a számítógép. Ez az alap. Sok

segédeszköz van, de én nem sokat

használok közülük: tapintható órát,

klasszikus mobiltelefont képernyőolva-

só programmal.

A látássérülésed mennyire nyomja rá

bélyegét az életedre? Érzed-e a hátrá-

nyát? Előfordul-e, hogy elkeseredsz, hogy

»ha most látnék, akkor ez másként vol-

na«?

Sokan úgy tartják, hogy más a vilá-

gunk, gondolkodásunk... De én nem a

különbségekkel foglalkozom, hanem

igyekszem hasonlítani olyan emberek-

re, akiknek nincs látásproblémájuk.

Biztosan vannak nehezebb pillanatok

az életben. Aki nagyon rosszul vagy

egyáltalán nem lát, függ másoktól, ha

tájékozódni akar idegen környezetben.

Ezt talán meg is lehet szokni. Tudom,

hogy nem lehet rajta változtatni, és ez

bizony hátrány. Vannak pillanatok,

amikor én is elkeseredem. Például kon-

ferenciára kell mennem, és nem tu-

dom, hol van, milyen épületben. Ez

elég bonyolult, s meg kell szerveznem,

hogy valakivel eljuthassak oda. Vagy ha

valamit elő kell adnom ezen a konfe-

rencián: igen, elkészítem a prezentáci-

ót, képernyőre viszem, de nekem fejből

meg kell tanulnom azt, amit mondani

akarok. Aki lát, az belepillanthat a szö-

vegbe. Mivel nem látom a közönség

reakcióját, megpróbálom interaktívvá

tenni az előadást, kérdéseket teszek fel

a diákoknak, hogy legyen valamilyen

reakció. Elmondom nekik, hogy nem

látom, ha jelentkeznek, ezért inkább

anélkül válaszoljanak.

Rendszeresen jársz haza a szüleidhez

Nagyölvedre. Ez sem lehet egyszerű.

Már nem annyira bonyolult. Kezdet-

ben minden új dolog kihívás, de meg

kell szokni, megtanulni. Már rutinná

vált, hogy vonattal utazom. Pozsony-

ban egyedül kimegyek a buszmegálló-

hoz – szerencsére végállomásnál la-

kom –, elmegyek a pályaudvarra, és

megveszem a jegyet. A pályaudvar

elég nagy kihívás, mert nagyobb nyi-

tott tér, és bár nagyjából tudom, mi hol

van, ha sok az ember, hosszú sorok

vannak, bőröndöket kell kerülgetni,

bonyolultabb lehet a tájékozódás. De

az emberek látják, hogy bottal megyek,

és segítenek. Újvárig megyek vonattal,

ott pedig már várnak a szüleim, autóval

visznek haza. Visszafelé ugyanígy. Va-

sárnap este a pozsonyi pályaudvaron

sokan vannak, de szerencsére sokszor

felajánlja valaki a segítségét, így túl tu-

dok evezni a tömegen. Többnyire

igyekszem a megszokott útvonalamon

járni, és csak olyankor kérek segítséget,

ha valamiért letérek róla.

Kutyát nem szeretnél?

Gondolkodtam rajta, ki is próbáltam,

hogy milyen a kutyával való tájékozó-

dás, de őt is irányítani kell, hiszen én

tudom, hová akarok eljutni. Törődni is

kell vele, én meg most nagyon sokat

utazom, ezért úgy döntöttem, hogy

még nem, de nem zárom ki a jövőben.

Szeretem a kutyákat.

Milyen további terveid vannak? Ma-

radsz az Unióban, vagy vonzóbb az

egyetemi oktatás?

A nyáron kellene leadnom a disszer-

tációmat, fél éven belül pedig megvé-

denem. Az oktatás vonz is, meg nem is.

Mindenütt vannak előnyök és hátrá-

nyok. Egyelőre nagyon megfelel ne-

kem a kettő ötvözése. Az Unió révén

benne vagyok a gyakorlatban, és mel-

lette van az egyetem. Biztosan nem

szeretnék csak elmélettel foglalkozni.

Mivel kapcsolódsz ki?

Szeretek olvasni, bár az utóbbi idő-

ben inkább azt olvasok, amit kell.

Hogyan olvasol?

Hangoskönyveket hallgatok, vagy a

számítógépen az olvasóprogramot

használom. Szeretek háttérrádiózni.

Moziba, színházba is járok. A kísérőm

szokta kommentálni a csak vizuális ré-

szeket. Persze csak suttogva, hogy ne

zavarjuk a szomszédot. Előfordult már,

de nem gyakran, hogy ránk szóltak.

Szeretek sportolni, no nem versenysze-

rűen, hanem kikapcsolódásként. Örü-

lök annak, hogy erdő közelében lakom.

Nagyon jó kikapcsolódás számomra,

ha kimehetek a természetbe. Az utób-

bi időben a barátnőmmel mászni já-

runk, bejelentkeztünk egy mászóisko-

lába. Kitapintom, és a barátnőm is na-

vigál. Ez is kihívás számomra, addig

végzem, amíg biztonságos. Biciklizni is

szeretek, tandemen. Egy látó ül elöl, ő

irányítja a kerékpárt, én hátul, a pedált

együttes erővel tekerjük.

Mindig is szerettem a kihívásokat.

Csak pluszt jelentenek számomra: pél-

dául a külföldi utam, a doktorátus.

Ezért is merek belevágni dolgokba.

Persze tudnom kell, hol a határ, ame-

lyet már nem ajánlatos túllépni, de a

határig azért elmegyek.

(t)
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Kedves olvasóm, mennyiszer s unásig hallottunk már a

kreativitásról. Meg arról az értelmetlenségig kopott mon-

dásról, hogy minden zseni egy őrült – én viszont „normális

vagyok”. Vagy hogy a zsenit az őrülttől egy hajszál választja

el. „Létezem, tehát eltérek”, vagy: mindenki másképp egy-

forma. De mit is jelent ez? Nem csak azt, hogy felismertük,

a külső és LÁTSZÓLAGOS ELTÉRÉS (pl. lassú gyerek,

mohó ember, művész típusú érzékenység, enyhén autiszti-

kus zárkózottság) MÖGÖTT: minden ember – ítéletmen-

tesen – ugyanaz. Fáj neki, ha lenézik, örül, ha szeretik. Szen-

ved, ha éhezik, elégedett, ha jóllakhat. Az eltérések általában

felszínesek-külsődlegesek, és… MINDEN LÉT SZENT.

Nagyon szorongtam azon az első két napon, amikor elő-

ször dolgoztam Down-kórosokkal, értelmi fogyatékkal

élőkkel, ráadásul közülük sokan kerekes székben élték éle-

tük. Lévainé Kápolnási Ibolya (SANSZ1) egyiküket kutya-

terápiás eszközzel egy óra alatt állította a még erőtlen, re-

megő lábakra. De a környezetnek kényelmesebb volt az il-

letőt „ülve”, passzívan elfogadnia. Ez a „nagy elfogadás” oda

vezetett, hogy a Zolikát nem érte fejlesztő stimulus, kicsit is

önerőre-erőfeszítésre késztető inger. Mára kiderült, hogy az

a közkeletű orvosi vélekedés, mely szerint számos fejleszt-

hetetlen „eset” van, egyszerűen nem igaz, csakhogy az orvos

az értelmi sérültet vagy a tetraplegiás, négyvégtag-bénultat

nem látja életvezetésében, sem a fejlesztésben. Így őszintén s

„jogosan” mondja a szülőnek: „Sajnos, a gyermeke nem fej-

leszthető.” Nos, az iskolai osztályban az enyhén autisztikus

gyerek egyenesen „átok”, akár egyetlen hiperaktív gyerek

tönkreteheti az egész órát egy pl. 25 fős osztályban (pedig:

12 gyereknél egyszerre többet nem lehet tanítani), pedig a

hiperaktivitás, átmeneti, „kinőhető” enyhe autizmus még

csak nem is betegség! A felnövekvés egyéni tempójú, csupán

statisztikája = átlagértéke van, amely persze hogy határok

között mozog. A hiperaktív gyerek „átok”, mert reá többet

kell figyelni – de ez valahol normális, főleg 5-6. osztályig. S

kinek átok? Melyik „típusú” tanárnak2??? Milyen iskolában?

(Integráltság, odafigyelés a nem átlagosra, de: mint normá-

lisra vagy: embertársra.) Nos, a kreativitás = alkotóképesség,

egyéni látásmód (egyéni = eltérőbb) vagy az a bizonyos

problémaérzékenység, amelytől az apróbb feltalálásoktól a

nagy alkotásig minden újító: problémát, alakítani-/változ-

tatnivalót/tökéletesítenivalót talál ott, ahol más már nem talál. 
Ráadásul az intézmények inkább asszimilációt (séma ala-

pú alkalmazkodást) várnak el, mintsem a kreatívek akko-

modációját (Piaget3), akik inkább váltanak sémát, mint kész

sémába illesszenek tapasztalatot, személyt, aktivitást. Nos, a

kreativitás = alkotóképesség, egyéni látásmód, és hát… saj-

nos, az a bizonyos rossz monotóniatűrés, „kötelező” problé-

maérzékenység, amely az apróbb feltalálásoktól a nagy alko-

tásig mindent újító: problémát, alakítani-/változtatni-, töké-
letesítenivalót talál ott, ahol más már nem talál.

Sajnos, a kreativitás már önmagában, szükségszerűen el-

térő, mert kreálni = újat teremteni. A sablonos pedagóguskép-
zésből kikerült sablontanárok nem lettek soha, de soha meg-

tanítva a tehetség felismerésére. Az örökmozgó, „le-hiperak-

tívozott” gyerek, akinek szokatlan ötletei (originalitás) szin-

te egyfolytában áradnak, mindig mindenre van jó gondola-

ta (invenciók), méghozzá igen könnyedén (fluencia). Maguk

az osztálytársak (a tanári minta okán) is legyintenek, nem

veszik komolyan a hiperaktív, mozgékony, „fokozott be-

szédkésztetésű” társuknak „mindig ilyen hülyeségei” vannak

(szójáték, egy elegáns megoldás, ceruzával, zsinórral össze-

kötött radír, újfajta bicikliküllő). Mert az osztálytársak ha-

marabb belemerültek az ún. egysíkú, tekintélyelvű, egyolda-

lúan memoriter jellegű, paszívan megtanulni valót közvetí-

tő, sokszor személytelen iskolába. Sajnos, az az igazság, hogy

a hiperaktív gyerek egyszerűen „még humán”, nem tűri, ha

nem figyelnek rá, nem tud csak egy logikai szálon gondol-

kodni, mert gondolkodása nem konvergens = nem egy tárgy-

ra/fókuszra irányuló. Ellenkezőleg, divergens gondolkodású,

egy dolgot több oldalról lát, asszociációkban = kapcsolataiban
gazdagon. Mivel erősen fűtött érzelmei vannak, hiszen az

agykérgi gátlás később alakul ki náluk (s ez nem valódi „be-

tegség”, nem is abnormális, hanem egyszerűen ÉRÉSI VA-

RIÁCIÓ!)4, remekül motiválható, de belső, nem csillapított
impulzusai révén, sajnos, nem uralkodik jól magán – de hát

még csak iskolás!!! Pont a nem (eléggé) csillapított belső impul-
zusok (később érő agykérgi gátlások?, egyéni, de normális

tempó) teszik őt, a hiperaktívot őszintévé, hitelessé és… kre-

atívvá is. Épp ezekért lát problémát, újítanivalót, kíváncsian

megvizsgálandót ott, ahol más nem lát (ún. problémaérzé-
kenység).

Hiszen akiben sok a megfelelni vágyás (mert szülő, tanár

ezt jutalmazta), nem tud spontán és kreatív lenni. Ahol erős

a külső kontroll, a mások elvárása (osztálytársaké is), azaz: a

csoportnyomás, ott öncenzúra van, nincs esély jó módon

sem eltérni. Én e sorokat a nagy magyar kreativitás napján,

a Rubik-kocka ünnepén írom. Hova lett volna Rubik úr, ha

hagyja ötleteit elnyomni, s ő maga sablonossá válik? Vagy

feladja a probléma megoldását? A kreatív eltérés azért elté-

Kísérlet az eltérők megmentésére I. 
A tehetséges hiperaktívak
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rés, mert szükségszerűen keres új utakat. Én mágneses vas-

útról álmodoztam 13 évesen, s nem értettem, hogy lehet

evolúció vak, véletlenszerű mutációkkal. S hiába érveltem a

biológiatanáromnak, hogy kell lennie egy, a sejtmagvacská-

ba (nucleolus) irányuló információáramnak is, ő lehülyézett.

Persze, akkoriban (1974) nem fedezték fel a maghártyán lé-

vő kis pórusokat, nyílásokat, amelyeken keresztül molekulá-

ris információ, visszacsatolás érheti el a genetikai állományt

(nucleolus). Meg voltam győződve a szerves anyag tudatos

reakcióiról: igenis éri hatás a géneket is, s az erre való válasz

értelmes válasz. Ám a tekintélyelv messze elsöpört. Ugyan-

csak elsöpört akkor is, amikor régen azon gondolkodtam,

nem drága, ha Braille-jeleket írunk a gyógyszerek dobozá-

ra, vagy legyen már az intézményeinkben ún. intimszoba,

vagy több feliratos és/vagy jelelt mese a tévében, hogy segít-

sük a felnövő siketnemzedék nyelvi komptetenciáját (2000),

pont azért, hogy legyen egy új, nagyobb nyelvi ügyességű si-

ket, egyben új, civil réteg, amely majd nagyobb társadalmi

integráltságot tud előmozdítani, de… valahogy mindig volt

egy de.

2014. 4. 28.
Dunkel N Norbert PhD, Debrecen

1 Segít a Négylábúak Szeretete – a kiválóan működő debreceni kutya-
terápiás alapítvány klinikai kutyaterápiát lát el.

2 Főbb tanártípusok: az ifjúság barátja, az ősanya, a tekintélyes, a pre-
cíz-merev, a katonás-merev stb.

3 Francia pszichológus, a gyermekek fejlődését vizsgálta, a feljődéslélek-
tan fontos kutatója volt.

4 Létezik terhességi, születés körüli ártalmak okozta szervi figyelemza-
varos hiperaktivitás is. Éretlen agykérgi funkciók és a nem megfelelő hely-
re vándorló idegsejtek. Erre valók a fejlesztőpedagógiai eljárások.

(Befejezés a következő számban.)

Kun Árpád: Boldog Észak, Magvető Kft., 2013

Boldogság Északon
A kakashalmi főtéren, a bevásárló-

központ mellett egy kismacska hintá-

zik az egyik nyírfa tetején. Lejönni

nem képes, de láthatóan tartani sem

tudja sokáig magát. A helybéliek izga-

tottan körbeveszik a fát: van, aki mász-

ni kezd fölfelé, hogy lecsalogassa az ál-

latot, többen védőhálót feszítenek alá,

mások meg a macskatápos zacskót

zörgetik. Végül a helyi tűzoltó indul el,

hogy megmentse a macskát és vele az

itt élők lelki békéjét.

Ha nem is az egész falu, de négy ro-

hamkocsi teljes segítő személyzete fut

össze akkor is, amikor Arvének, a ka-

kashalmi templomszolgának a vész-

csengője megszólal. Az idős férfi saját

otthonában egyedül él, belső ereje és

néhány ügyes szerkezet segítségével a

fontosabb tennivalókat önállóan is ké-

pes ellátni maga körül. Kisebb-na-

gyobb dolgainak elvégzése után nad-

rágja néha öt centivel megakad a fene-

kén. Ilyenkor nyomja meg a csengőjét,

amelynek hallatán nemhogy Kakasha-

lom, de még a túlsó parton fekvő Ha-

muvölgy ápolói is otthagynak csapot-

papot, és Arve segítségére indulnak.

Aimé, az afrikai Beninből érkezett

ápoló (s az ő alakjában bizonyára Kun

Árpád, az író – civilben maga is szoci-

ális munkás) s kettejük szemüvegén át

vizsgálva a helyzetet az olvasó is, kellő

csodálattal, csodálkozással szemléli a

Boldog Észak című könyv történéseit.

A nevek meseszerűek, de a helyszín

valóságos: a történet Norvégiában,

Bergen városa fölött játszódik, a világ

leghosszabbjának számító, nyitott

Sogne-fjord partján. Itt kap a francia-

afrikai származású férfi életében elő-

ször utasítások helyett saját szabad

akaratára utaló válaszokat: Döntsd el

magad! Itt tanulja meg, hogy ezen a vi-

déken, ahol a legnagyobb esemény te-

lente egy-egy hegyomlás, micsoda ir-

tózatos súlya van a legkisebb emberi

történésnek is. S itt jön rá az idegenből

(Beninből, Magyarországról) érkező,

hogy északi gondozottjai az ő szülő-

földjén már rég halottnak számítaná-

nak…

Az olvasóban persze bujkál az ördög:

valóban ilyen boldog volna-e Észak? A

Breivik-ügyre gondol persze, a szige-

ten értelmetlenül lemészárolt majd

száz fiatalra. Vagy a regény tényszerű

megállapítására: az isten háta mögötti

világ egymás között házasodó lakói

között egyre gyakoribb a gén alapú,

különös testi-lelki deformáció.

És mégis. A tolókocsisok és a guru-

lós járókeretesek kakashalmi versenyé-

ről szóló tudósítást olvasva, elkísérve

gondozottjaihoz Aimé – Kun Árpá-

dot, belelátva ápolók és ápoltak kap-

csolatába az olvasó még azt is képes

megbocsátani a norvégoknak, hogy

házicipőügyben hajthatatlanok. Halá-

los sértésnek tartanák ugyanis, ha a

vendég – nem érezvén a legnagyobb

megtiszteltetésnek a dolgot – nem fo-

gadná el a házgazda által felajánlott

öreg, használt, így aztán kellőképpen

büdös papucsot…

Major Árvácska
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Csolti Csaba jelenleg főleg felnőttek rehabilitációját vég-

zi Pozsonyban, korábban azonban több éven át foglalko-

zott mozgássérült gyermekekkel és fiatalokkal. Az akkori

tapasztalatairól kérdeztem.

– Ha valakinek gyógytornára van szüksége, négy dologra

ajánlatos odafigyelnünk: nagyon fontos a fő diagnózis, a to-

vábbi diagnózisok, az, hogy milyen reális lehetőségei vannak

magának a betegnek, és mit tud biztosítani a család. Ezek-

ből kiindulva foghatunk neki a célzott segítségnyújtásnak.

Nem elég ugyanis a diagnózis és mellé száz tornagyakorlat.

Másokhoz hasonlóan a testi, értelmi vagy halmozottan sé-

rültek esetében is nagyon fontos a minőségre, nem pedig a

mennyiségre való törekvés. Tornásszunk velük kevesebbet,

de pontosabb gyakorlatokat végeztessünk, és tudnunk kell

azt is, hogy mettől meddig mehetünk el. Ne az legyen, hogy

»szorítsd össze a fogad, és bírd ki«. Lehet, hogy kibírja, de

nem biztos, hogy az ízületnek jót teszünk vele. Az esetek

többségében csak a mennyiségre figyelünk, az izomcsopor-

tok egy részét fölerősítjük, ez rendben is van, de a másik ré-

szét meg túlterheljük, a fáradtság miatt sérülések keletkez-

nek, és az ízületeket vagy inakat ért mikrotraumák később

újabb gondokat okoznak. Olyan gyakorlatokat ajánlatos vé-

geztetni, amelyekhez otthon is megvannak az eszközök. Ve-

gyünk elő fakanalat vagy egy gumibelsőt. Aki megteheti, vá-

sárolhat tornapálcát vagy gumiszalagot, ez jó, de induljunk

ki abból, ami otthon található. Ha van bordásfal, használjuk

ki, de megfelel egy szék vagy fotel is, és ehhez kell a gya-

korlatokat igazítani.

Mozgássérülés esetén ajánlatos minél korábban kezdeni a

fejlesztést. A szülők megtanulják a különféle módszereket, és

otthon végzik el a feladatokat. De például a Vojta-féle módszer

nagyon drasztikusnak tűnik, alkalmazása közben a gyerekek

sikítanak, mert nyilván fáj nekik. Az imént pedig azt mondta:

nem szabad, hogy fájjon.

A Vojta-féle gyakorlatok tulajdonképpen nem fájdalma-

sak, csak gyakran azzá teszik őket. Talán két kezemen meg

tudnám számolni, hogy környékünkön hány szakember

tudja jól alkalmazni a módszert, vagy helyesen átadni a lé-

nyegét. Ingerlünk bizonyos, a reflexpályáknak megfelelő

pontokat, de ezzel nem kell fájdalmat okoznom. Másként

reagál, ha stimulálok valamit, mint ha a fájdalom elől mene-

kül. A kettő nem ugyanaz. Sajnos, az esetek nagy többségé-

ben a Vojta-módszert gyorstalpaló képzéseken sajátítják el,

az intézményen belül egy ember tudja szakszerűen, mert el-

végezte a tanfolyamot, és ő tanítja meg rá a kollégáját. Én

ezt szakmai szempontból negatívumnak tartom, mert min-

dig a szaktudás a lényeg. Aki továbbképzésen sajátítja el a

módszert, az általában a tanultak mintegy 80%-ára emlék-

szik. Ezt adja tovább a kollégáknak, ők 60%-ot jegyeznek

meg belőle. A tapasztalatlan szülő 20-30%-ot vesz át tőlük,

és ezzel próbál valamit kezdeni. Nagyon nehéz így. Mivel

nem tudja a pontos menetet, erőt alkalmaz. De a módszer

lényege nem az erő, hanem a pozíciók, a reflex, az ingerület.

A gyermek, ha úgymond, leteperem, ránehezedem, itt nyo-

mom, ott nyomom, amott nyomom, menekül, és a legkisebb

gondja az, hogy valamilyen mozgást pontosan végezzen.

Csak azt tudja, hogy ebből a helyzetből ki kell kerülnie. Itt

van a dolog hátulütője. A másik pedig a hozzáállás kérdése.

Ha valaki megkapta a papírt, még nem biztos, hogy rögtön

szakember válik belőle. Mivel hosszú éveken keresztül dol-

goztam sérült gyermekekkel, tudom, hogy mi a különbség,

ha nemcsak megmutatom, hanem el is magyarázom, ho-

gyan kell csinálni, és ellenőrzöm, kijavítom a gyakorlatokat.

Nem elég megkérdezni, hogy »tudja, anyuka? – igen«, aztán

jön egy hónap múlva, megmutatunk egy másik testhelyze-

tet, és mehet.

Tehát az a lényeg, hogy a tornagyakorlat ne fájjon?

Így kategorikusan nem lehet kijelenteni, mert természete-

sen a módszertől függ. Bizonyos ingerület előhívása járhat

fájdalommal, de nem mindegy, mekkorával. Nemrégiben a

gyermekonkológiára hívtak egy kisfiúhoz. Már berögződött

nála, hogy a megbénult testrésze fáj. Csak hozzáértem, és

»jaj, ez fáj!«. Mondtam neki, hogy elhiszem, de ne féljen, jó

lesz. A harmadik mondat után már eszébe sem jutott a bé-

na karja, ugyanis nem is érezte. A diagnózisa szerint csoda

volt, hogy élt. Elkezdtünk fokozatosan dolgozni a karjával,

és rájött, hogy mégsem fáj, sőt akkor sem, ha megmozdítom,

és apránként eljutottunk a tornagyakorlatokig. A gyerekek-

kel elsősorban arra törekszem, hogy érezzék ugyan, de ne

fájjon. Persze mindenkinek más a fájdalomküszöbe, egyéni,

hogy ki mit érez fájdalomnak. Én azt tartom annak, ha már

kellemetlen, ha erővel nyomjuk. Egy fiatalembernél, aki le-

esett a második emeletről, kénytelenek voltunk teljes erőből

nyomni, hogy valamit elérjünk nála, neki ez nem okozott

problémát. Nem érzett fájdalmat, mert mellkastól lefelé bé-

na volt. És kollégáimmal sikerült elérnünk, hogy átalakított

autót vezethessen.

Sokszor nagyon nehéz sérült gyermekkel elkezdeni dol-

gozni. A szakembernek is lelki felkészültségre van szüksége,

sok múlik a magatartásán: azt kell keresnie, hogy mit lehet,

nem pedig, azt hogy mit nem. Egy azóta megszűnt rehabi-

Mozgássérültek rehabilitációja
Beszélgetés RNDr. Mgr. Csolti Csaba MPH okleveles gyógytornásszal
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litációs intézettel nem voltak jó tapasztalataim. Egy kisfiú-

hoz hívtak, aki két hete volt ott, és napról napra romlott az

állapota. Mivel korábban hosszabb ideig én is foglalkoztam

vele, a szülők felkerestek, hogy szomorú, csak alszik, nem

eszik, nem tornázik, nem működik együtt. Már velük is apa-

tikus lett. És mikor meglátott, elmosolyodott. Anyukája sír-

ni kezdett, de jómagam is elérzékenyülök, ha eszembe jut.

Hívtam: gyere, megyünk és csináljuk. A kolléganő, aki na-

ponta feljegyezte, hogy nem működik együtt, nem akart

hinni a szemének. A kisfiú emlékezett rá, hogy két-három

évvel korábban együtt dolgoztunk, tudta, hogy velem meg

lehet egyezni. Egyedüli feltételem, hogy a gyakorlatot el kell

végezni, mivel a javát szolgálja. A szakembernek meg kell

találnia annak a módját, hogyan működjön vele együtt a pá-

ciens. Elkezdtük, és majdnem fél órát tornászott velem az a

gyermek, akinél úgy tűnt, hogy napok kérdése, mikor hal

meg. Hogy nem emelte a kezét egész magasra? Nem is

akartam, csak kezdje el, legyen mozgása. Felültettem. Persze

eldőlt. Elkezdtem vele foglalkozni, és búcsúzáskor már kis

segítséggel, de ült az ágyon; előtte megmozdítani sem tud-

ták őt, mert elhagyta magát. A testi és értelmi fogyatékos

gyermekek esetében nagyon fontos az empátia és az, hogy

akarom. Mert a legkönnyebb beírni, hogy nem működik

együtt, nem lehet vele mit kezdeni. Attól szakember valaki,

hogy megtalálja a megfelelő módszert. 

De ez nem vigasz a szülőknek. Hiszen nagyon sok helyet ke-

resnek fel reménykedve. Hová forduljanak, hogy biztosan

szakszerű kezelést kapjon a gyermekük?

Nagyon nehéz kérdés. De a szülőnek is nyitottnak kell

lennie. Az első kisfiú anyukája is kifogásokat keresett az ott-

honi gyógytornára: nekünk nincs sem ez, sem az. Ezért

mondtam, hogy fakanál, madzag, edény biztosan van ott-

hon, akkor azokat próbáljuk ki. Meg kell találni a szülőkkel

a kapcsolatot. Ha sérült gyermek születik, az esetek nagy ré-

szében, sajnos, azt tapasztalom, hogy szétesik a család. Én

mindig kikötöttem, hogy ha csak egy mód van rá, az anyu-

ka és az apuka együtt jöjjön el az első vagy második találko-

zóra. Hajlandó voltam akár egy hónapot is várni, hogy

mindkettőjüknek megfeleljen az időpont. Ha elkezdem úgy,

hogy csak az anya van jelen, megmutatom, mit tegyen, ott-

hon nekifog a Vojta-gyakorlatoknak, amelyek – mint emlí-

tettem – nagyon hatékonyak, a gyerek meg ordít, visít, me-

nekül, az apuka egyszer-kétszer végignézi, esetleg a nagy-

szülők is, aztán azt mondják, hogy »nem fogod a gyereket

kínozni«. Ezzel be is fejezték, eredmény nélkül. De a gyere-

ken segíteni kell. Ezért lényeges, hogy a szülők együtt le-

gyenek ott a diagnózis felállításakor, és lássák, mire képes a

gyermek. Ugyanúgy van az idős embernél: mire képes ő ma-

ga, és mit tud neki a család biztosítani. Sokaknak teher,

stresszhelyzet, ha a gyógytornára utazni kell, ezért minél ke-

vesebbet szeretnének menni; de akkor annál kevesebb infor-

mációhoz jutnak, és kialakul az ördögi kör. Tehát sok nega-

tívumot kell legyőzni. Nemcsak maga a diagnózis okoz ne-

hézséget, hanem gyakran a környezettel is meg kell küzde-

ni. Vagy másik szakembert keresnek, és ha hosszú keresgé-

lés után megcsillan a remény, messzebbre is hajlandók el-

menni. Pedig lehet, hogy sokkal közelebb találnának meg-

oldást, de nálunk a rendszer nem úgy van felállítva. Ezt

mindannyian megszenvedik.

A szakemberek felelősségére céloz?

Nagy a felelősségük. Szemléletváltásra volna szükség. Na-

gyon nehéz helyzetben van, aki közvetlenül érintett. Mert

hová menjen? A gyermekorvos továbbküldi idegorvoshoz,

ortopéd orvoshoz, szívgyógyászhoz. Mindenki hozzáír két-

három sort, a végén eljutnak rehabilitációra, de sajnos, a köz-

ponti, úgymond, neves rehabilitációs intézetekben sincs

mindig elég idő a probléma alapos elemzésére, gyakran a

komplex szakmai munka helyett csak részleges megoldá-

sokkal foglalkoznak. A szülő vállán marad jóformán min-

den. A lényeg: gyermeknél, felnőttnél egyaránt elérni, hogy

amennyire csak lehet, önellátó legyen, vagy ha halmozottan

sérült, legalább az életminősége javuljon. Meg kell előzni,

hogy felfekvései legyenek: rendszeresen változtatni kell a

helyzetét, megfelelő krémmel bekenni, masszírozni… Nem

nagy tudomány. Csakhogy nagyon sokszor nem volt, aki

megmagyarázta volna a szülőknek, hogy mire számítsanak.

Gyakran jóval nagyobbak az elvárások, mint a lehetőség. Ta-

núja voltam, amikor egy négyéves kisfiú szüleinek a pszi-

chológusnő elmondta, hogy ezzel a diagnózissal, sajnos, 6-8,

legfeljebb 10 évet élnek a gyermekek. Az apuka, egy fiatal,

derék rendőrnyomozó a szemünk előtt omlott össze. Ko-

rábban senki sem mondta meg nekik, milyen súlyos a hely-
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(Folytatás az előző számból.)

Külön figyelmet kell szentelni

azoknak a súlyosan mozgáskorláto-

zott embereknek, akik maguk veze-

tik gépkocsijukat, és ehhez szüksé-

gük van átalakításokra. Írásunk má-

sodik részében ezekről, továbbá a

pénzbeli támogatások igényléséről

lesz szó.

Az olyan általános átalakításokon

kívül, mint a tengelykapcsoló, fék és

gáz kézi vezérlésre történő átszerelé-

se, komplexebb átalakításra is van

mód. Például: a fényszórók, irányjel-

ző, ablaktörlő stb. kapcsolójának az

áthelyezése, az ülés magasságának a

vezető testi adottságaihoz való igazí-

tása, a tengelykapcsoló-, fék- és gáz-

pedálnak a vezető felé történő meg-

hosszabbítása.

Ahogy az autók az évek múlásával

műszakilag bonyolultabbá váltak, úgy

fejlődtek a kézi vezérlés műszaki le-

hetőségei is. Az egyszerű mechanikus

áttételeket, szerkezeti megoldásokat

bonyolult elektronika váltotta fel,

amely ugyan sokat segít, viszont a

meghibásodás kockázata is megnőtt.

De menjünk sorban.

Tengelykapcsoló (kuplung) 

A vezérlés módosításakor az egyik

legbonyolultabb elem – persze ha el-

tekintünk az irányítókaros vezetésre

történő átalakítástól –, és a sebesség-

váltásokban bizonyos kockázat is

rejlik: a művelet soká tart és bonyo-

lult, ezáltal eltereli a figyelmet a ve-

zetéstől. Másfajta megoldás, hogy a

sebességváltó rúdján érzékelő van,

amely a vezető érintésére működés-

be hozza a tengelykapcsolót – a se-

bességet kézzel váltjuk. Több ilyen

változat is létezik, de mint már em-

lítettem, minél bonyolultabb a rend-

szer, annál nagyobb a meghibásodás

kockázata, továbbá ezeket a rend-

szereket több gépkocsitípusra közö-

sen fejlesztették ki, ezért az egyes tí-

pusokhoz való hangolásuk jelentős

szaktudást igényel. A fogyatékosság-

gal élő gépjárművezetők tapasztala-

taiból kiindulva a robotizált vagy au-

tomata sebességváltójú gépkocsi vá-

sárlása tűnik a legcélszerűbbnek, eb-

ben az esetben teljesen kiiktatódik a

tengelykapcsoló használata. Vannak

ugyan olyan állítások, hogy automa-

ta sebességváltó esetén nagyobb lesz

a fogyasztás, de korszerű, akár hétfo-

kozatú automata sebességváltóval a

kocsi kevesebb üzemanyagot használ

el, mint a mechanikussal. Még az

esetleges enyhén megemelkedett fo-

gyasztást is ellensúlyozza a simább

sebességváltás. További hasznos in-

formáció, hogy az automata sebes-

ségváltós gépkocsikba hatékonyabb

fékrendszert építenek be, így féke-

zéskor összehasonlíthatatlanul keve-

sebb nyomóerőt kell kifejteni a fék-

pedálra – ezt fontos tudniuk azok-

nak, akiknek erőtlenebb az alsó vég-

tagjuk. Megalapozatlanok azok az

aggodalmak is, hogy drágább lesz a

gépkocsi, mert az automata sebes-

ségváltósra magasabb összegű támo-

gatás jár.

Fék

Átalakítása a legkevésbé igényes,

ugyanis a biztonság és a folyamatos

működésképesség megőrzése végett

nem lehet elektronikus. Kezelése

egyszerű, ugyanis a fékpedálra karos

szerkezet viszi át a nyomóerőt. A fék-

kar egyaránt lehet a kormány bal

vagy jobb oldalán.

Gázpedál

Hasonlóan alakítható át, mint a

fék, de a karral történő vezérlés so-

kaknak kényelmetlen. A gázpedál ke-

zelését gyakran úgy oldják meg, hogy

a kormánykerék mellett alul vagy fe-

lül egy, a kerületével párhuzamos ko-

szorút helyeznek el; úgy adnak vele

gázt, hogy a volánhoz húzzák.

zet. Nem mindegy, hogy van egy diagnózis, és pénzt, erőt,

energiát fektetünk be, mert ott a remény, hogy hátha jobb

lesz. Sajnos, vannak esetek, amikor nem lesz jobb, és minél

hamarabb elfogadjuk ezt, annál többet tudunk segíteni. De

ha a szülőnek nem mondják el, és nem tudja, mi vár rá…?

A családtagoknak szükségük van támaszra, jó tanácsra,

hogy tudjanak ötről hatra jutni. Ne legyenek magukra hagy-

va, meg tudják osztani valakivel a gondjukat. Elmegy a szü-

lő pl. a szociális osztályra, és ahelyett, hogy megmondanák

neki, milyen papírt töltsön ki, hogy megkaphassa a támoga-

tást, nem ritkán lényegtelen kérdésekkel árasztják el, akadá-

lyokat gördítenek eléje. Küldözgetik Ponciustól Pilátusig, s

ha már tizenötödször megy, mert az orvos éppen nem volt

ott, meg még egy papír hiányzik, azt mondja, hogy elég volt,

kár az energia, idő, pénz a buszra, míg a kis faluból eljut a já-

rási székhelyre. Minden arról szól nálunk, hogyan nem le-

het. Sokszor hiányzik az akarat, jóindulat, jó szándék. De a

remény hal meg utoljára. Nem szabad feladni. 

(t)

Személygépkocsi-vásárlás és -átalakítás II.
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A tengelykapcsoló, fék és gázpedál

további átalakításai

A kézi vezérlésre való átszerelésen

kívül másfélék is léteznek: pl. a gáz-

pedál bal oldalra való áttétele, a pedá-

loknak a vezető felé történő meg-

hosszabbítása stb.

Egyéb átalakítások

A három legfontosabbon kívül

még számos vezérlőelem található a

gépkocsiban. Velük kezeljük a fény-

szórókat, irányjelzőt, ablaktörlőt stb.

Valamennyit áthelyezhetjük úgy,

hogy a fogyatékossággal élő vezető

elérje és biztonságosan működtet-

hesse őket.

Gépkocsivásárlás és -átalakítás – 
honnan vegyünk rá pénzt?
A támogatásokról szóló,

447/2008-as sz. szociális törvény ér-

telmében lehetőség van támogatá-

sért folyamodni mind vásárláskor,

mind pedig átalakításkor. A jogo-

sultság feltételei (csak néhányat em-

lítünk):

• Személygépkocsi-vásárláshoz

olyan, súlyosan fogyatékos személy

kaphat anyagi támogatást, akinek az

egészségi állapotáról szóló komplex

orvosi szakvéleményben feltüntetik,

hogy gépkocsival való egyéni közle-

kedésre szorul.

• De csak akkor jogosult rá, ha leg-

később az igénylés évében tölti be

65. életévét.

• Nem kaphat rá anyagi támoga-

tást olyan személy, aki egész évi

bennlakásos szociális intézményben

lakik; kivételt képez az a kiskorú

gyermek, aki ilyen intézményben

folytatja kötelező iskolai tanulmá-

nyait vagy tanul szakmát.

• Nem igényelhető anyagi támoga-

tás olyan gépkocsira, amely a forgal-

mi engedélye szerint ötévesnél öre-

gebb. Az öt év a gyártásét követő

naptári év elejétől számítódik. 

• Gépkocsivásárlásra anyagi támo-

gatást annak a fogyatékossággal élő

személynek lehet nyújtani, aki mun-

kaviszonyban van, vagy igazolni

tudja, hogy munkaviszonyban lesz,

vagy a szociális törvény értelmében

szociális szolgáltatásokat vesz igény-

be szociális otthonban, speciális in-

tézményben, nappali ellátó központ-

ban, oktatási intézményt látogat,

vagy igazolni tudja, hogy fog láto-

gatni, és a gépkocsit hetente leg-

alább kétszer használni fogja a fenti

célokra mind odautazásra, mind pe-

dig visszafelé.

• Támogatás automata sebesség-

váltós gépkocsira is nyújtható, ha az

igénylő állapotáról készült komplex

orvosi szakvélemény feltünteti, hogy

ilyenre van szüksége, és van gépjár-

mű-vezetői jogosítványa.

A támogatás nagysága

Százalékban adják meg a személy-

gépkocsi árától és a fogyatékos sze-

mély bevételétől függően.

Személygépkocsi-vásárláskor a tá-

mogatás legmagasabb összege

6638,79, automata sebességváltós

esetében 8298,48 euró lehet.

Pénzbeli támogatás személygép-

kocsi-átalakításra

Az igénylés feltételei:

Olyan, súlyosan fogyatékos sze-

mély kaphat hozzá anyagi támoga-

tást, akinek az egészségi állapotáról

készült komplex orvosi szakvéle-

mény tartalmazza, hogy személy-

gépkocsival való egyéni közlekedésre

szorul, s tulajdonosa vagy társtulaj-

donosa a gépkocsinak, amely a for-

galmi engedély szerint nem régibb

ötévesnél. Ha a járműnek tulajdono-

sa a fogyatékos személy, olyan autó

átalakítására is igényelhető támoga-

tás, amelynek a vásárlásához nem

kapott támogatást.

A támogatás nagysága:

Százalékban adják meg az átalakí-

tási költségtől és a fogyatékos sze-

mély bevételétől függően.

Az ilyen célra igényelhető legma-

gasabb összeg 6638,79 euró. Ezt hét

éven belül nem lehet túllépni.

Végezetül néhány hasznos tudni-

való:

• A gépkocsin végzett minden át-

alakítást az átalakításra nyújtott tá-

mogatásból kell fedezni, beleértve az

emelőszerkezet beszerelését is. Az

emelő árát nem lehet az emelőszer-

kezetekre nyújtott támogatásból fe-

dezni.

• A személygépkocsi-átalakításra

nyújtott támogatás felső határa

6638,79 euró. Néhány komponens

árát a Munka-, Szociális és Család-

ügyi Minisztérium 7/2009-es számú

rendelete szabályozza (pl. speciális

ülés, valamint olyan eszközök, me-

lyek lehetővé teszik a személynek a

gépkocsiban történő lerögzítését és

szállítását).

• Előfordulhat, hogy érdeklődé-

sükre azt a választ kapták, hogy hor-

dozható rámpára semmilyen támo-

gatást nem lehet igényelni, de figye-

lem: ha a rámpa a gépjárműhöz van

rögzítve, része a gépkocsi-átalakítás-

nak, akkor megvásárolható ebből a

támogatásból.

Írásunkban nem soroltuk fel az át-

alakítással kapcsolatos valamennyi

lehetőséget, és az sem lehetett cé-

lunk, hogy a támogatásokat a teljes-

ség igényével részletezzük – a tör-

vény öt oldalon keresztül foglalkozik

e két támogatási formával –, ezért

aki részletesebben szeretne tájéko-

zódni, bátran forduljon hozzám te-

lefonon: 0948 046 672 vagy e-mail-

ben: kobol.omdvsr@gmail.com.

Köböl Tibor szociális tanácsadó
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Az Együttműködéssel a Jobb Jövőért – Nagymegyer

Polgári Társulás 2012-ben alakult; alapítói húszéves mun-

kaerő-piaci tapasztalattal rendelkező szakemberek. A

munkaerőpiacra vonatkozó tájékoztatással, tanácsadással,

projektirányítással, nemzetközi kapcsolatokkal és felnőtt-

képzéssel foglalkozunk.

Segítünk különböző nyomtatványok kitöltésében, mo-

tivációs levelek megfogalmazásában, valamint a munkae-

rő-piaci feltételeknek megfelelő életrajzok megírásában.

Kezdő vállalkozóknak és munkaadóknak segítséget nyúj-

tunk vállalkozási tervezetek kidolgozásához, valamint tá-

mogatott munkahelyek kialakítására irányuló és egyéb

projektek elkészítéséhez és megvalósításához.

További feladataink közé tartozik képzések és élet-

hosszig tartó tanulási programok megvalósítása, valamint

az álláskeresők, főként a hátrányos helyzetűek munkaerő-

piaci reintegrációjának elősegítése: tájékoztatáson és tanács-

adáson kívül nemzetközi szintű munkaerő-piaci informá-

ciócsere, nemzeti és nemzetközi hálózatépítés és EU-for-

rásokból támogatott programok, projektek megvalósítása.

A társulás jelenleg négy projektben dolgozik:

• A hátrányos helyzetűek munkaerő-piaci reintegráci-

óját elősegítő képzési anyag adaptációja határ menti

együttműködés keretében. Ennek részeként múlt év szep-

temberében kognitív viselkedésterápiára épülő személyi

tréninget szerveztünk Nagymegyeren. A résztvevők sze-

mélyiségének és a magabiztos fellépéshez szükséges ké-

pességeinek fejlesztése, önbizalmuk növelése, valamint a

munkaerőpiaccal kapcsolatos irracionális gondolkodás és

viselkedésbeli problémák korrigálása volt a cél. Szerepjá-

tékok, csoport- és egyéni munka, valamint irányított be-

szélgetés segítségével megismerték a munkaerőpiac mű-

ködését, szereplőinek kölcsönhatását. Közösen dolgoz-

tunk ki egyénre szabott karrierterveket, meghatároztuk a

képzésekkel és az elhelyezkedéssel kapcsolatos legfonto-

sabb lépéseket. A tréning hatására érezhető volt a cso-

porttagok szemléletének formálódása, gondolkodásmód-

jukban pozitív változások történtek. 

• Három főt foglalkoztató védett műhely működtetése,

melynek célja a hátrányos helyzetűek, főként a megválto-

zott munkaképességűek támogatása (Európai Szociális

Alap).

• A karrier-tanácsadás fejlesztése (Leonardo da Vin-

ci partnerségi projekt, Élethosszig tartó tanulás prog-

ram).

• A megváltozott munkaképességűek munkaerő-piaci

reintegrációjának támogatása (Grundtvig partnerségi

projekt, Élethosszig tartó tanulás program).

STAR projekt 
Lépésről lépésre az aktív

polgárrá válás és a munkaerő-
piaci reintegráció felé 

A projekt az Élethosszig tartó tanulás program 2007–

2013, Grundtvig alprogram Tanulási kapcsolatok akció

keretében polgári társulásunk koordinálásával, magyar,

francia, osztrák és cseh partnerek együttműködésével való-

sul meg 2013. augusztus 1-je és 2015. július 31-e között.

Célja elősegíteni a megváltozott munkaképességűek fog-

lalkoztathatóságát és ösztönözni őket a személyes fejlődés-

re s az élethosszig tartó tanulásra. Nemzetközi tapasztala-

tokra építünk, és olyan innovatív modelleket dolgozunk ki,

melyek a nemzetközi munkaerő-piaci információcsere, az

aktív munkaerő-piaci eszközök (foglalkozási rehabilitáció,

oktatás, a foglalkoztatás növelése), az eddigieknél jobb gya-

korlati, (re)integrációs megoldások alapjául szolgálnak. 

Kérdőíves felmérés segítségével szeretnénk feltárni a

foglalkoztatási rehabilitáció és a szakmai tanácsadás terén

tapasztalható korlátokat s az igényeket, és megvizsgáljuk

a munkaerő-piaci kulcsszereplőknek a megváltozott

munkaképességűek foglalkoztatásával kapcsolatos maga-

tartását és elvárásait.

A munkaerőpiac igényeinek megfelelően szeretnénk

növelni a humánerőforrás-fejlesztés hatékonyságát és a

megváltozott munkaképességűek esélyeit.

Feltételezzük, hogy a projekttevékenységben való aktív

részvételük növeli általános és jogi tudatosságukat (az eu-

rópai témákat illetően is), javítja kommunikációs készsé-

güket, lebontja a személyes belső akadályokat, növeli ön-

bizalmukat és az aktív állampolgárság, valamint az élet-

hosszig tartó tanulás iránti motivációjukat s ezt követően

munkaerő-piaci szerepvállalásukat.

Reményeink szerint a felmérés és a tájékoztató szemi-

nárium során a munkaadók és a munkaerőpiac többi sze-

replője közötti együttműködésnek köszönhetően a meg-

változott munkaképességűek foglalkoztatásával kapcso-

latban a munkáltatóknál pozitív szemléletváltozás követ-

kezik be, és ez elősegíti a munkaerő-piaci kereslet-kínálat

egyensúlyát.

A megváltozott munkaképességűek 
munkaerő-piaci integrációjáért
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A projekt kimeneti termékei – weboldal, prospektus, szó-

rólap és DVD – átfogó információs csomagként lényeges in-

formációkat nyújtanak a célcsoportoknak, és hozzájárulnak a

már meglévő tapasztalataik bővítéséhez. Az érdeklődők a

www.starllp.eu weboldalon részletes tájékoztatást találnak, és

az eddig kidolgozott dokumentumok is letölthetők.

Specifikus célkitűzések

• A fogyatékkal élők személyes fejlődésének támogatása

és életminőségének javítása; 

• tudatosságuk, motivációjuk, önbecsülésük, kommuniká-

ciós és informatikai készségük növelése; 

• foglalkozási rehabilitációjuk elősegítése és a számukra

nyújtott szakmai tanácsadás fejlesztése; 

• széles körű információs anyag létrehozása; 

• oktatási intézményeknek nyújtott segítség a fogyatékkal

élők számára készülő programok létrehozásához; 

• innovatív oktatási és foglalkoztatási modellek kialakítá-

sa nemzetközi tapasztalatok alapján; 

• a hatékonyság növelése a fogyatékkal élők oktatásában,

a munkaerő-piaci kereslet és kínálat egyensúlyának elősegí-

tése kérdőívek segítségével; 

• a munkaadók fogyatékkal élő személyek foglalkoztatá-

sával kapcsolatos magatartásának megváltoztatása; 

• nemzetközi partnerségi hálózatok létrehozása.

A projekt célcsoportjai

Elsődleges célcsoport: az aktív korban lévő megváltozott

munkaképességű személyek.

Másodlagos célcsoport: oktatási intézmények, munkál-

tatók, civil szervezetek, partnerintézmények, tanácsadók,

munkaügyi hivatalok.

Az eddig megvalósult nemzetközi találkozók alkalmával

megismertük a partnerintézmények tevékenységét, a part-

nerrégiók munkaerő-piaci helyzetét, főként a megváltozott

munkaképességűeket illetően. Megismerhettük az aktív

munkaerő-piaci eszközöket, valamint elkészült egy nem-

zetközi összehasonlító táblázat a megváltozott munkaké-

pességűeknek nyújtott szolgáltatásokról, munkaerő-piaci

érvényesülési lehetőségeikről, illetve az egyes partnerorszá-

gok munkaadóinak a megváltozott munkaképességűek fog-

lalkoztatásával kapcsolatos kötelezettségeiről. A találkozók

alkalmával lehetőségünk nyílik meglátogatni olyan munkaa-

dókat, akik/amelyek a köztes és a nyílt munkaerőpiacon is al-

kalmaznak megváltozott munkaképességűeket. Lehetőség

van arra, hogy megismerjünk innovatív foglalkoztatási for-

mákat, amelyeket később itthon is alkalmazhatunk.

A megváltozott munkaképességűeket is aktívan bevon-

juk a projekttevékenységekbe, egyrészt csehországi partner-

intézményünk meglátogatása kapcsán, másrészt egy kérdő-

íves kutatásba való bevonásukkal, melynek célja korlátaik és

szükségleteik felmérése. 

Nagyon sikeres volt az idén májusban Zlínben tett láto-

gatás, ahol alkalmunk volt az ottani partnerintézmény, az

IZAP – Sdružení pro integraci zdravých a postížených dětí

a mládeže „Chceme žít s vámi” (Veletek Szeretnénk Élni –

az Egészséges és Egészségkárosodott Gyermekek és Fiata-

lok Integrációjáért Társulás) tevékenységének megismerésé-

re, személyes kapcsolatok kialakítására. A szlovákiai és ma-

gyarországi résztvevők megtekinthették a cseh partnerin-

tézményünk által működtetett védett műhelyeket (cukrász-

da, kézműves-, szappankészítő és kreatív műhely), valamint

szociális szolgáltatásokat. Ellátogattunk egy szociális szol-

gáltatóként működő szövőműhelybe, melynek célja a meg-

változott munkaképességűek készségeinek fejlesztése. A

csehországi tanulmányút során személyes kapcsolatok is ki-

alakultak. Ezeket tovább ápoljuk majd a Facebook közössé-

gi hálón.

Hanuliak Ildikó alelnök

Tapasztalatcserén Csehországban

Megrendelem a Carissimi című ingyenes folyóiratot ............................. példányban az alábbi címre:
NÉV/INTÉZMÉNY:  _______________________________________________________________________________
CÍM: __________________________________________________________________________________________

Telefon: Dátum: Aláírás:
A megrendelést a következő címek egyikére kérjük: 

Levélcímünk: Carissimi, Bučinová 14, 821 07 Bratislava. E-mail: carissimi.lap@gmail.com.
Köszönettel fogadjuk, ha támogatják lapunkat. Kedvezményezett (názov účtu): Carissimi n. f. 

Számlaszám (č. účtu): 5345665/5200, variab. symbol: 1111, 
IBAN: SK95 5200 0000 0000 05345665, BIC/SWIFT: OTPV SK BX.
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Hogyan töltjük a nyarat
A Rett-szindrómásokat* Segítő

Alapítvány 2002-ben létesült, azóta

rendszeres tevékenységet fejt ki.

Szakmai napokat, konferenciákat

tartott, sőt egy alkalommal nemzet-

közi konferenciát is szervezett a

szlovák fővárosban. Rendszeresen

küld gyermeknapi, karácsonyi figyel-

mességet tagjainak, segít a segédesz-

közök beszerzésében, és ha speciális

kivizsgálásra van szükség. Az immár

harminc családot tömörítő szerve-

zethez évente újak csatlakoznak.

Idén eddig két érintett gyermek szü-

lei jelezték együttműködési szándé-

kukat. Többről is tudunk, azonban

nem mindenki él a segítségnyújtás-

nak ezzel a módjával, esetleg nem

kívánnak hasonló sorsú családokkal

találkozni. Pedig a gyermeket a sors-

társakkal való együttlét gazdagítja, a

szülőket pedig megerősíti. 

Az alapítvány létrehozói, a galán-

tai Šimaljak orvos-gyógyszerész há-

zaspár, a húszéves rettes lány, Karoli-

na szülei minden nyáron megszerve-

zik az egyhetes családi üdülést,

amely a támogatók jóvoltából jöhet

létre. Az utóbbi években Gyűgyön

találkoznak a családok. Az egyhetes

ott-tartózkodás gyógykezeléssel van

összekötve, lehetőség adódik fürdő-

zésre, természetjárásra meg főleg

kötetlen kikapcsolódásra és termé-

szetesen a többi családdal való talál-

kozásra, hiszen a résztvevők már jól

ismerik egymást. Leggyakrabban az

egész család jön, szülők, testvérek, és

már egy nagy családot alkotnak. Se-

gítik egymást, főként az újonnan

csatlakozott tagokat.

Voltunk már hajókázni Nemőcön

(Nimnica), megtapasztaltuk a segí-

tést, a szálloda személyzetének ked-

vességét, a konyhának a pépes étele-

ket igénylők fogadására való felké-

szültségét, az ápolók törődését, meg-

hallgattuk különböző szakemberek

előadásait, bemutatóit; például meg-

ismerhettünk sokféle segédeszközt,

táplálék-kiegészítőt, megtudtuk,

hogy hol lehet beszerezni őket, és

természetesen a szakorvosi vizsgála-

tok, kontrollok szükségességéről is

sok szó esett. 

A kötetlen beszélgetéseknek és a

hasonló problémával küszködő csa-

ládok találkozásának abban rejlik a

hatalmas ereje, hogy olyan aprólé-

kossággal beszélhetik meg a min-

dennapi eseményeket, amilyennel

csak ők tudják megközelíteni a meg-

oldásokat. Mindegyik szülőnek van

valamilyen bevált „módszere” a táp-

lálkozást, a személyes higiéniát ille-

tően, de még az előírások rettegett

labirintusában is megtalálják a meg-

oldást. Erre csak ők maguk képesek,

és szükség is van rá! 

Mi, szakemberek a szülőktől tanu-

lunk. Ők ismerik gyermeküket a leg-

jobban, ők vannak mellette huszon-

négy órás szolgálatban. A mi szak-

mai küldetésünk abban rejlik, hogy

meghallgatjuk őket, azt kérve, hogy

ha lehet, írjanak naplót. Így rendsze-

res információkat kapunk azoknak a

tüneteknek az alakulásáról, amelyek

ezt az állapotot jellemzik, és a meg-

figyelések, vizsgálódások alapján ál-

talánosabb megállapításokat tehe-

tünk.

Bízom benne, hogy erre a nyárra is

olyan időtöltést szervez a Rett-

szindrómásokat Segítő Alapítvány,

amely az üdülés minden résztvevőjé-

nek hasznos és kellemes lesz.

Strédl Terézia, 

az alapítvány elnöke

* MKCH10. F84.2, Rett-szindróma

Oka az MECP2 gén mutációja az X

kromoszómán. Az érintettnél a szociális

fejlődés és a játék az első két-három év-

ben megreked, a szociális érdeklődés

azonban megmarad. A legjellemzőbb a

kéz használatának és a manipulációs

készségeknek az elvesztése. Ehhez járul a

beszéd részleges vagy teljes elmaradása.

Feltűnő a kezek sztereotip mozgása, a

vállak és az ajak mellkasi közelítése, a ke-

zek nyálazása, a társasági szabályok el-

vesztése. Jellemző a szociális mosoly, a

tekintettartás, azonban kapcsolatfelvétel

nélkül – ez azonban később kialakulhat.

Gyakoriak a későbbi sztereotip mozdu-

latok, érdeklődések. 

A fiúk már magzati korban elvetélnek.

A lány újszülötteknél 1 : 10 000 az elő-

fordulási aránya.
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A fogyatékkal élő

gyermeknél mind a

szűkebb kapcsolat-

rendszer (család, ro-

konok, barátok), mind

pedig a tágabb (óvo-

da, iskola, lakóközös-

ség stb.) fontos szere-

pet játszik. A családi

vagy intézményi kap-

csolat csupán önma-

gában nem elegendő.

Valamelyiknek a hiánya hátrány lehet,

mert a szocializációt, a mintát, a fejlő-

dés lehetőségeit ezek együttese bizto-

sítja. Mindkettő egyaránt szükséges a

rehabilitáció, a felzárkóztatás sikeres-

ségéhez.

A családi környezet kiemelkedően

fontos a fogyatékkal élő gyermekek

életében és fejlődésében. Sokat segít-

het nekik a mindennapokban.

A fogyatékosság az általánosaktól

eltérő problémákat okoz a családban,

gyermekközösségben, beiskolázáskor,

munkaalkalmasság, pályaválasztás,

önálló életvitel tekintetében. Zavart

szenvedhetnek különböző készségek,

képességek, amelyek szükséges felté-

telei az előrehaladásnak. Minden

gyermeknek egyéni szükségletei van-

nak, melyekhez nekünk, pedagógu-

soknak alkalmazkodnunk kell, hogy a

felzárkóztatás és a képességkibonta-

koztatás sikeres lehessen. A felzárkóz-

tatás kezdetekor bemeneti mérést kell

végezni, amely során meg kell állapí-

tani, hogy a gyermek hol tart a fejlő-

désben, milyen a fejlettségi szintje.

Ezután a haladási ütemét, képessége-

it, adottságait figyelembe véve kell őt

fejleszteni, folyamatosan ellenőrizni

és segíteni, hogy minél előbb önálló

lehessen. Gyermekek-

nél a mozgásos és az

érzelmi fejlődés össze-

kapcsolódik. A sérü-

lés/fogyatékosság mi-

lyenségétől függően a

hátrányok csökkenthe-

tők vagy akár le is

küzdhetők, ha a gyer-

meket a számára meg-

felelő feltételekkel, esz-

közökkel, türelemmel

és szeretettel vesszük körül, ha segít-

jük őt. Fontos, hogy egyénre szabott, a

képességeinek megfelelő feladatokat,

odafigyelést kapjon. Ugyanakkor tud-

ni kell, hogy képességeket nem lehet

ismeretanyag nélkül fejleszteni. Lé-

nyeges, hogy értékeléskor is differen-

ciáljunk, mindig figyelembe vegyük

az egyéni haladási tempót. 

A fogyatékos gyermekek is külön-

böznek egymástól, mások az adottsá-

gaik, lehetőségeik. Fontos, hogy a ne-

kik adott feladatok képességeiknek

megfelelők legyenek, nehogy a kudarc

miatt elkedvetlenedjenek, vagy túlsá-

gosan könnyű feladat esetén unatkoz-

zanak, esetleg rendetlenkedni kezdje-

nek.

A „komplex felzárkóztatás”, a kü-

lönleges gondozási igény kielégítése

nehéz, speciális szakértelmet kívánó

feladat, amelyre fel kell készülni. Spe-

ciális szakembereknek a különböző

fogyatékosságtípusokhoz kellően értő

gyógypedagógusokat tekintjük. 

A fejlesztő foglalkozásokat úgy

szervezzük, hogy a gyermekek ne ta-

nulásnak éljék meg őket, hanem já-

téknak, melynek során egymástól és a

pedagógustól is tanulnak. A pedagó-

gusnak/szülőnek tudatában kell len-

nie annak, hogy ilyenkor nem csupán

„játszunk”, hanem tanulunk, s a gyer-

mek ezáltal okosabbá, ügyesebbé vá-

lik. A példa ereje fontos.

Az egyéni és kiscsoportos munka

alkalmat ad arra, hogy a fiatalok olyan

feladatokat végezzenek, amelyek

megfelelnek ismereteiknek és képes-

ségeiknek. Olyan erőfeszítést kell kö-

vetelni tőlük, amelynek kifejtésére va-

lóban képesek. Ez lehetőséget ad arra,

hogy örömmel dolgozzanak, elvesz-

tett önbizalmuk előbb-utóbb vissza-

térjen, és szinte észrevétlenül meg-

kedveljék a tanulást, munkát.

A fejlesztő és terápiás eljárások a

következő területek fejlesztésére irá-

nyulnak: 

mozgás (nagy- és finommozgások);

testséma;

térbeli tájékozódás;

percepció (vizuális, auditív percep-

ció, verbális fejlesztés);

beszéd- és kommunikáció;

figyelem;

gondolkodás;

személyiség (önismeret, alkalmaz-

kodás, szabálytudat, társas kapcsola-

tok).

Az előre megtervezett tudatos és

módszeres fejlesztőmunka a siker zá-

loga: játékos, változatos, érdekes tevé-

kenységük révén juttatja a gyermeke-

ket sikerhez, örömhöz, teszi lehetővé

képességeik megfelelő kibontakozását. 

Trollné Babka Zsuzsanna

oligofrénpedagógus-pszichopedagógus

Trollné Babka Zsuzsanna a Nógrád Me-

gyei Pedagógiai Szakszolgálat balassagyar-

mati tagintézményének munkatársa, 30 éve

gyógypedagógus, fejlesztő pedagógus.

Fogyatékos gyermekek 
felzárkóztatásának módjai

„Semmit nem lehet megtanítani egy embernek. Csak segíteni benne, hogy rátaláljon önmagán belül.”
Galileo Galilei



22

tanácsadó

2014/3

Intézményünk a múlt évben volt 15
éves, ezért érdemes megállni és el-
gondolkodni arról, hogy honnan in-
dultunk, hová jutottunk, és merre tar-
tunk. Ezt próbáljuk most összefoglal-
ni ebben a rövid írásban.

Az iskolai intézményekről szóló,
279/1993-as számú törvény értelmé-
ben az intézményesített speciális pe-
dagógiai tanácsadás szerves részévé
vált a szlovákiai nevelési-oktatási in-
tézményrendszernek. A három évvel
később megjelent, 43/1996-os sz.
tanügyi rendelet értelmében a tanács-
adók két kategóriára oszlanak: pszi-
chológiai és nevelési tanácsadókra,
valamint speciális pedagógiai tanács-
adókra. A törvényi változásnak, illet-
ve a speciális pedagógiai tanácsadás
vele párhuzamosan megjelenő kon-
cepciójának megfelelően a komáromi
szlovák tannyelvű speciális iskola ré-
szeként 1998. február 1-jén megala-
kul a komáromi (akkori nevén) speci-
ális pedagógiai tanácsadó.

Az első évek nem voltak könnyűek,
hiszen abban az időben Szlovákiában
még csak tizenhárom speciális peda-
gógiai tanácsadó működött. Nem
voltak alkalmas tesztek a diagnoszti-
záláshoz, programok a fejlesztéshez,
és a törvényi háttér is csak körvonala-
iban fogalmazta meg a tevékenységü-
ket. Intézményünk úttörőnek számí-
tott, élén Mgr. Oľga Tóth Kuruczová
iskolaigazgatóval és PaedDr. Mgr.
Xénia Getlerovával, a központ veze-
tőjével, aki rengeteg programot, tesz-
tet és eszközt készített a szakiroda-
lomra támaszkodva. A munkatársak
folyamatosan képezték (és máig ké-
pezik) magukat, számos hazai és
nemzetközi szakszemináriumon vet-

tek részt. Később sok más újonnan
alakuló tanácsadó is mintául vette az
itt folyó szakmai tevékenységet. 

Tanácsadónkra kezdettől fogva
nagy szükség volt: gyakorlati megol-
dást nyújtott a sajátos nevelési igényű
tanulók problémáira, a tanárok vállá-
ról levette a megoldhatatlannak tűnő
gondokat, és a szülőket is megnyug-
vással töltötte el, hogy van szakmai
segítség. 

Tíz év múltán érvénybe lépett a
245/2008-as számú tanügyi, illetve a
317/2009-es számú, a pedagógiai és
szakalkalmazottakról szóló törvény.
Intézményünk neve a maira válto-
zott, számos fogalom definiálódott,
elkülönültek a feladatkörök és kom-
petenciák. Az iskolákkal is szorosabb
együttműködés kezdődött.

Központunk az elmúlt tizenöt év
alatt ismertté vált a Komáromi járás-
ban: a legtöbb alapiskolával (néhány
óvodával és középiskolával is), speciá-
lis alapiskolával folyamatosan tartjuk
a kapcsolatot. Segítséget nyújtunk
nekik a sajátos nevelési-oktatási igé-
nyű tanulók számára szükséges egyé-
ni tervek (IVVP) elkészítéséhez, illet-
ve egyéb dokumentáció vezetéséhez,
előadásokat tartunk az iskolákban, és
gyakorlati tanácsokkal látjuk el a pe-
dagógusokat. A Komáromi Pedagó-
giai, Pszichológiai Tanácsadó és Pre-
venciós Központtal, logopédusokkal,
pszichológusokkal, orvosokkal és más
szakemberekkel is jó kapcsolat alakult
ki, s ennek köszönhetően a gyerme-
kek a legmegfelelőbb ellátásban ré-
szesülhetnek.

Intézményünk komplex speciális
pedagógiai, pszichológiai, diagnoszti-
kai, tanácsadói, rehabilitációs, preven-

ciós, nevelési-oktatási és egyéb szak-
mai tevékenységet végez olyan gyer-
mekek/tanulók számára, akik fogya-
tékkal, tanulási zavarral, aktivitás- és
figyelemzavarral küzdenek. Továbbá
tanácsadói szolgáltatást nyújt a tanu-
lók szüleinek (törvényes képviselői-
nek), pedagógusainak, illetve az isko-
lákban dolgozó iskolai speciális peda-
gógusoknak. Kevésbé formálisan (in-
kább metaforikusan) kifejezve a fenti
idézetet követve keressük a láthatat-
lan drágakövet, amelyet minden em-
ber magában rejt, és megteszünk
mindent, hogy a gyermek adottságai,
képességei felszínre kerüljenek, és a
lehető legjobban kifejlődhessenek. 

Tanácsadónkban jelenleg két speci-
ális pedagógus: PaedDr. Mgr. Xénia
Getlerová (a szlovák tannyelvű isko-
lába járó tanulókért felelős) és jóma-
gam (a magyar tannyelvű iskolába já-
ró tanulókért vagyok felelős), vala-
mint egy pszichológus: Mgr. Irena
Korimová van alkalmazásban. A köz-
pontban folyó vizsgálatok, terápiák,
korrekció és a tanácsadás kellemes
légkörben zajlik, a gyermekek szíve-

„Mindenki láthatatlan drágakövet rejt magában, akármilyennek született, s ezt csiszolni, formálni kell.” 
Marlo Morgan 

tő 
ja

Betekintés a Komáromi Speciális 
Pedagógiai Tanácsadó Központ életébe
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sen járnak hozzánk. Mindig nehéz
szívvel búcsúzunk, mikor már a segít-
ségnyújtásra nincs többé szükség – el-
menőben gyakran kérdik tőlünk:
„Nem lehetne még tovább járni a ta-
nácsadóba?” 

A megtett út nem volt rögöktől
mentes, de a kitartó munka és az itt

dolgozó szakemberek elhivatottsága
meghozta a gyümölcsét. Ma már is-
mert és viszonylag jól felszerelt az in-
tézmény. A közeljövőben szeretnénk
bővíteni az eszköztárát, főleg a kisebb
gyermekek számára alkalmas fejlesz-
tő didaktikai eszközökkel s a korai
fejlesztést lehetővé tevő tesztekkel és

programokkal. Sajnos, ezekhez a ter-
vekhez pénz is kell – folyamatosan
pályázunk, és keressük a támogatókat.
A tanácsadó minden érdeklődőt szí-
vesen fogad, s bizakodva tekint a jövő
felé.

PaedDr. Mgr. Halászik Emese 

speciális pedagógus – tanácsadó

Speciális Pedagógiai Tanácsadó Központ, Komárom

CŠPP Komárno, Hradná 7,  945 01 Komárno, SPPKomarno@zoznam.sk, 0911/886 727, 035/771 4319

Kik vagyunk? A Komáromi járásra kiterjedő hatáskörű állami speciális pedagógiai tanácsadó központ, amely
komplex speciális pedagógiai tanácsadást folytat óvodáskortól egészen a tanulmányok befejezéséig.

Kinek nyújtunk szolgáltatást? Speciális nevelési-oktatási igényű gyermekeknek, fiataloknak és szüleiknek, va-
lamint pedagógusaiknak. 

Milyen problémákkal kereshet fel bennünket? Specifikus tanulási zavarok (diszlexia, diszgráfia, diszkalkulia,
diszortográfia), figyelem- és aktivitászavar (ADD, ADHD), értelmi fogyatékosság, mozgássérültség, látássérült-
ség, hallássérültség, beszédfogyatékosság, autizmus, halmozott fogyatékosság. 

Hogyan fordulhat hozzánk? Beutaló nem szükséges. Jelentkezni lehet telefonon, időpont-egyeztetés után fo-
gadjuk a családokat és pedagógusokat. 

(Folytatás az előző számból.) 

Előző számunkban a pikkelysömörről való általános

tudnivalókat, valamint a kezelési módok közül a helyi és a

fénykezelést ismertettük. Most a többi kezelési módot fog-

laljuk össze.

c) Szisztémás (az egész szervezetet érintő) kezelés (me-

totrexát, acitretin, ciklosporin)

Metotrexát 

Csökkenti az immunrendszer aktivitását. Heti egy napon

át kell szedni. Mellékhatásait a folsav (Acidum folicum)

mérsékeli, de legalább két nappal utána lehet csak bevenni.

Tabletta és injekció formában is kapható, a tabletta használa-

ta gyakoribb. Ha jelentkeznek az emésztőrendszert érintő

mellékhatásai (hasmenés, hányás, gyomorfájás), áttérnek az

injekcióra, amelyet az inzulinhoz hasonlóan a bőr alá kell

szúrni. A metotrexát világszerte elismert gyógyszer. Nemcsak

a bőrelváltozásokra, hanem az ízületekre és a körmökre is hat.

Biztonságosan ötvözhető biológiai kezeléssel is. Leggyako-

ribb mellékhatásai: bőrszárazság, szájzugseb, fejfájás, hasme-

nés, hányás, gyomorfájás és a májenzimek termelődésének

növekedése. Terhesek nem használhatják. Gyermekvállalást

legkorábban három hónappal a kezelés befejezése után aján-

lott tervezni. A pácienstől rendszeres vért vesznek – figyelik

a vérképét, a vese és a máj paramétereit.

Ciklosporin 

Csökkenti az immunrendszer aktivitását. Napi adagja

2,5–5,0 mg/kg, s két részben – reggel és este – kell bevenni.

A két adag között 12 órának kell eltelnie, ezt az időt ajánla-

tos pontosan megtartani.

Tabletta formájában kapható. Főleg a fiatalok kedvelik,

mert nagyon gyorsan hat (az adagtól függően 2-3 héten be-

lül megmutatkoznak az eredmények). Nemcsak a bőrelválto-

zásokra hat, hanem az ízületekre és a körmökre is, de az ízü-

letekre kevésbé, mint a metotrexát.

Leggyakoribb mellékhatásai a fejfájás, fiataloknál a kéz

és a láb ujjainak zsibbadása, bizsergése (ez magnéziummal

enyhíthető), az íny megduzzadása, a vese paramétereinek

emelkedése, szőrösödés. A kezelés alatt rendszeresen kell

mérni a vérnyomást (főként az alsó értéket növelheti a

ciklosporin). A kúra idején nem szabad napozni, nyáron

magas faktorszámú napozókrémet kell használni. A cik-

losporin sok gyógyszerrel kölcsönhatásba lép. Akinek

hosszú ideig új gyógyszert kell szednie (bármilyen más

betegségre), annak fel kell rá hívnia bőrgyógyásza figyel-

mét, és az a ciklosporin adagját szükség szerint módosít-

hatja. Terhesség alatt tilos szedni. A teherbe eséssel a kú-

ra befejezése után legalább egy hónapot várni kell. Rend-

szeres vérvételre van szükség – főleg a vese és a máj mű-

ködését figyelik. Néhány központban a ciklosporin szint-

jét is ellenőrzik.

Pikkelysömör – pszoriázis II.
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Acitretin

Az egyedüli gyógyszer, amely nem csökkenti az immun-

rendszer aktivitását. Ezért daganatos vagy súlyos krónikus

betegségben szenvedők is használhatják. Többnyire naponta

egyszer szedhető tabletta formájában. 

Legszívesebben a nyári hónapokban alkalmazzák, amikor

az UV sugárzással ötvözve nagyon jó eredmények érhetők el.

Ugyanakkor az összes tabletta közül a leglassabban hat, az

eredmény 2-3 hónapon belül mutatkozik meg (nyáron ha-

marabb). Csak a bőrre hat, az ízületekre nem. A leggyakoribb

mellékhatások: fejfájás, bőr- és nyálkahártya-szárazság, haj-

hullás, vérzsírszint-emelkedés, körömágygyulladás. A kúra

alatt ajánlott a zsírmentes diéta. Tilos egyidejűleg tetraciklin-

tartalmú antibiotikumok és nagy dózisú A-vitamin szedése

(pl. tabletta formájában). Teratogén (a fejlődő magzatot ká-

rosító) hatása miatt terhesség alatt tilos szedni!!! Gyermekál-

dásra legkorábban 2-3 évvel a kúra befejezését követően le-

het gondolni!!!

Rendszeres vérvizsgálatra van szükség, a májparamétere-

ket és a vérzsírszintet ellenőrzik.

d) Biológiai kezelés (adalimumab, etanercept, infliximab,

ustekinumab)

A biológiai szerek (biologikumok) célzottan blokkolják az

immunrendszert (ez fontos a pikkelysömör gyógyításában).

Hosszú távon sokkal biztonságosabbak, mint a szisztémás

gyógyszerek, és nagyobb probléma nélkül évekig lehet alkal-

mazni őket. Magas hatásfokúak. Sajnos, nagyon drágák is.

Ezért a biztosítók csak akkor térítik az árukat, ha az orvos

már a szisztémás és a fénykezelés minden lehetőségét kime-

rítette. A biológiai kezelés megkezdése előtt a betegnek egy

sor vizsgálaton kell részt vennie (köztük tüdőszűrésen, hogy

kizárják a tbc-t), és csak megfelelő eredmények esetén kez-

dődhet a kezelés. A kúra alatt a páciens nincs korlátozva: me-

het napra, és bármilyen más gyógyszert szedhet. Terhesség

idején ellenjavallt az alkalmazása. Évente egyszer tüdőszűrés,

rendszeresen vérvizsgálat (biokémiai paraméterek és a vérkép

ellenőrzése) szükséges.

A biológiai szerek két csoportra oszlanak:

a) a TNFα-gátlók (adalimumab, etanercept, infliximab) a

pszoriázisban felszaporodott TNFα citokint gátolják;

b) a p40-gátlók (ustekinumab) az IL-12/23-as citokint

gátolják.

Adalimumab 

Injekció és toll formájában kapható. Az inzulinhoz hason-

lóan a bőr alá szúrják. Viszonylag gyors hatású, egy-két hó-

napon belül jelentkezik az eredmény. A bőr és az ízületek ke-

zelésére egyaránt alkalmas. Leggyakoribb mellékhatásai: az

injekció utáni fáradtság (ezért általában este adják be), fájda-

lom a beadásakor (megelőzhető lassú beadással), időnként

reakció jelentkezhet a helyén. 

Etanercept 

Injekció és toll formájában kapható. A bőr alá szúrják. Vi-

szonylag gyorsan (főleg akkor, ha nagyobb dózissal kezdik a

kúrát), 1–2 hónap múlva várhatók eredmények. A bőrre és az

ízületekre egyaránt hat. Leggyakoribb mellékhatások: reak-

ció jelentkezhet a beszúrás helyén (ilyen esetben pár napig

helyileg kortikoid alkalmazható). 

Infliximab 

Infúzióban adják. Az intravénás bejuttatásnak köszönhe-

tően nagyon gyorsan, már két héten belül hat. A bőrt és az

ízületeket egyaránt gyógyítja. Leggyakoribb mellékhatása az

infúzióra való reakció (ilyenkor a kezelést be is kell fejezni). 

Ustekinumab 

Injekció formában kapható, a bőr alá szúrják. Nagyon gyorsan

hat, eredmény 4–6 héten belül mutatkozik. Elsősorban a bőrtü-

neteket gyógyítja. Leggyakoribb mellékhatások: vírusfertőzések,

ajakherpesz azoknál, akiknek egyébként is szokott lenni.

e) Egyéb kezelési lehetőségek: természetes készítmények,

halterápia, gyógyfürdő, klimatoterápia.

A természetes készítmények a bőrpuhító szerek szintjén

gyógyítják a pikkelysömört. Kozmetikai szerekből nagyon

nagy a kínálat. A szalicilsavat tartalmazók a pikkelyek hám-

lasztására szolgálnak. A speciális sampon nemcsak azoknak

nagyon fontos, akiknek a fejbőrük pszoriázisos, hanem a se-

borrheás dermatitiszben szenvedőknek is. Más termékek vi-

taminokat, antioxidánsokat, aminosavakat és természetes ki-

vonatokat tartalmaznak. Tabletta vagy helyi készítmény

(sampon, spray, krém) formájában kaphatók. A kenderkrém

kendermagolaj-kivonatot tartalmaz.

A halak természetes, nem vegyi alternatívája a helyi keze-

lésnek. Úgy hatnak, mint a szalicilsav, ezért „élő szalicil”-nak

is hívják őket. A bőr elhalt részeivel, vagyis a pikkelyekkel

táplálkoznak. Ha a betegnek csak kevés foltja és sok pénze

van (a hatás 20-30 alkalom után mutatkozik meg, a terápia

alkalmanként 1–2 órát tart, és 800–1200 euróba kerül), s meg

akarja úszni a szokásos helyi kezelést (krémek, kenőcsök), ér-

demes megpróbálnia. Van, aki otthon tart ilyen halakat; ezzel

sok pénzt takarít meg. Nagy terjedelmű foltoknál a halaktól

nem lehet csodát várni. A hatás – a fénykezeléséhez hason-

lóan – csak rövid ideig tart.

Gyógyfürdő 

A magas kénhidrogén-tartalmú ásványvíz kedvezően hat

a pikkelysömörre. Gyakran ötvözik fénykezeléssel, ezáltal

gyorsabb és jobb hatás érhető el. A legismertebb ilyen szlo-

vákiai gyógyfürdő Büdöskő (Smrdáky).

Klimatoterápia

A tengernél töltött szabadság alatti javuló eredmények há-

rom tényező: a napsugárzás, a tengervíz és a stresszmentes-

ség kölcsönhatásának köszönhetők. A lazítás nagyon fontos

dolog, jelentőségét nem szabad lebecsülni.

MUDr. Peter Kozub bőrgyógyász
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„Mindenkiben rejlik érték”
2014 áprilisában, a költészet napján a Pázmány Péter Ala-

pítvány galántai székháza egy nemes gondolatú rendezvény-
nek adott helyet: Pék Annának, a Mentálisan Sérülteket Se-
gítő Társulás galántai szervezete elnökének vezényletével és
a Carissimi Nonprofit Alap társszervezésében 6. alkalommal
tartották a versfesztivált. A rendezvényt megtisztelte jelenlé-
tével Bauer Edit európai parlamenti képviselő, a Carissimi
kuratóriumának tagja. A részvétel évről évre nő, és ez alka-
lommal bizony nem maradt egy árva szabad hely sem. Lát-
ható volt az arcokon és érezhető a levegőben az izgalom,
öröm és az őszinte várakozás. Azoknak a fiataloknak, akik ér-
telmi sérülésük, beszédzavaruk folytán nem képesek megfe-
lelni a rohanó élet elvárásainak, ez nagyon fontos esemény,
nagy találkozás volt. Egy vers vagy próza elmondása rendkí-
vüli teljesítmény számukra. Zseliztől Párkányon át Duna-
szerdahelyig 27 fiatal mutatta meg egymásnak és kísérőik-
nek, hogy mit tud. Nagy akaraterőt, türelmet tanúsítottak,
amikor sok szorgalommal készültek a nagy napra. Segítőik
vagy szüleik segítségével gondosan kiválasztották a megfele-
lő verset, és a legtöbbet próbálták nyújtani. Döbbenetes volt
számomra látni, hallani, milyen őszinte odaadással, nyitott
szívvel, tágra nyílt lélekkel mondták a magyar költészet
gyöngyszemeit, kedves gyermekversektől kezdve a legkomo-
lyabb hazafias költeményig. A szenci Nefelejcs Háznak hat
tagja lépett fel, és nagyon ügyesek voltak. Megrázóan szép
volt a marcelházi Rácz fiúk versmondása édesanyjuk kedves,
türelmes segítésével. A súlyos autista Slezák Konrád vers-
mondása is rendkívüli hatást gyakorolt a hallgatóságra. In-
tézményünk fiataljai számára fontos esemény ez, gondosan

készülnek rá minden évben. Nekik ez ünnepnap és csodála-
tos találkozás az ismerősökkel. Végtelenül büszkén és boldo-
gan térnek haza, mert itt figyelnek rájuk, tapssal jutalmazzák
igyekezetüket, és még ajándékot is kapnak (idén például a
Median Kiadótól könyvet). Lehetőségük van bizonyítani, és
ez rendkívül pozitív hatással van az önbecsülésükre.

Fontosnak látom az együttműködést a galántai Kodály
Zoltán Gimnázium tanárnőjével, Mészáros Andreával és di-
ákjaival. Megzenésített verssel, dallal, bábozással szórakoz-
tatták a jelenlévőket. Szembesülhettek a fogyatékossággal
küszködő fiatalokkal, tudatosíthatták, hogy mindenkiben
rejlik érték, tehetség, tudás- és szeretetvágy a másság ellené-
re is. Az őszinte nyitottság, szeretet elgondolkoztatja az em-
bert, és a hasonló találkozások helyére teszik az átlagember
értékrendjét.

Popálený Ildikó, Nefelejcs Ház
*  *  *
Április 11-én mi is részt vettünk a Galántán megrende-

zett versfesztiválon. Társulásunk, a dunaszerdahelyi Mentáli-
san Sérülteket Segítő Társulás tagjai közül Bíró Ágika és
Mészáros Marián szerepelt. Nagy izgalommal vártuk a fellé-
pést. Testvérem, Mészáros Marián Zelk Zoltán Reggel óta c.
versét adta elő. Számomra az ilyen rendezvények fontosak.
Véleményem szerint nagyon kevesen tudják, hogy mi min-
denre képesek az értelmi sérült emberek. Szeretetük és oda-
adásuk leírhatatlan, csodálatos. Ez a rendezvény ugyanilyen
volt: szeretetteljes és elfogadásra buzdító. Reméljük, hogy jö-
vőre is részt vehetünk rajta. 

Pintér Katalin

„Nem reménytelen a helyzeted”
A helyszín változó, de a cél mindig

ugyanaz: találkozzanak, ismerkedjenek
és közösen hallgassák az igét az egész-
ségükben akadályozott fiatalok, felnőt-
tek és családjuk. A Szlovákiai Reformá-
tus Keresztyén Egyház Diakóniai Köz-
pontja az egyházzenei osztállyal közö-
sen szervezte meg május 11-én a VI.
Visszhang zenés családi találkozót, ez-
úttal Dunaszerdahelyen a református
templomban. Az istentiszteletet a helyi
gyülekezet lelkipásztora, Görözdi Zsolt
és Rácz Jolán tiszteletes asszony, az
SZRKEDK elnöke tartotta. A helyi
résztvevőkön kívül számos helyről ér-
keztek családok. Számomra megható
volt a találkozás Nagy Mária csicsói
programozóval, aki kerekes székében

ülve elragadtatva hallgatta végig az is-
tentiszteletet, és kedvesen, elismerően
beszélt a szereplőkről. Sok szép zsoltárt
énekelhettünk közösen, amelyeket szó-
rólapokon is megkaptunk. Az ünnepi
istentisztelet alapgondolatához kapcso-
lódott az elveszett juhról szóló jelenet a
Keskeny Út csoport tagjainak előadásá-
ban. 

A Keskeny Út diakóniai ifjúsági cso-
port az egészségükben akadályozott fi-
atal felnőttek lelki gondozói csoportja,
marcelházi székhellyel. Többféle egy-
házi rendezvényen szerepelt már, így a
korábbi Visszhang zenés napokon is.
Idén a zenei kísérő a Rácz lelkész há-
zaspár két lánya volt: Süll Kinga, az
egyházzenei osztály felelőse és Rácz

Abigél. Az istentisztelet után a fogyaté-
kossággal élő résztvevőknek lehetősé-
gük volt a szereplésre, ismerkedésre. Bő
egy órában sok kedves verset, éneket
hallhattunk. A főszervező, Rácz Jolán
tiszteletes asszony elmondta: az együtt-
lét lényege, hogy mindenki számára
érthetően menjen át az üzenet. „Az él-
mény, a megragadottság, a bevonás
szintjén próbáljuk az evangéliumot el-
juttatni. Ez pedig az, hogy nem re-
ménytelen a helyzeted, értékes vagy,
nagy árat fizettek érted a mennyben,
biztonságban vagy, van, aki ismer, szá-
mon tart, ha a szülői támasz kimerül is,
van gyógyulás, előbb lelki, aztán testi.”

Gémesi Irén
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A websorozatok külön műfajt

képviselnek a sorozatok között. Mint

az elnevezés is mutatja, az internet

különböző csatornáin – YouTube és

társai – terjednek, s alacsony költség-

vetésűek, mivel magánpénzekből ké-

szülnek. Nem egyszer dokumentaris-

ta jellegűek, és mivel nem a kereske-

delmi tévéknek szánják őket, bátran

nyúlnak olyan témákhoz, amelyek

nem annyira „eladhatók”. Ilyenek a

hátrányos helyzetűek életéről szóló

sorozatok. Kettőt is figyelemmel kí-

sérek közülük. Az egyik, a My

Gimpy Life (Az én nyomorúságos

életem) a címe ellenére vígjátéksoro-

zat: egy olyan színésznő kalandjairól

szól, aki kerekes székben él (egy má-

sik alkalommal talán majd többet is

írok róla). 

A másik – amelyet most bővebben

is szeretnék ismertetni –, a Handicap

This! (Ezek a korlátaim) című pedig

egy mozgássérült fiatalember, Mike

mindennapjait követi nyomon.

*  *  *

Az első részben Mike (aki a soro-

zat főszereplője lesz) személyi asz-

szisztenst kap Tim személyében, mi-

vel szülei már nehezen boldogulnak

az ápolásával. Mike egyetemre jár,

Tim viszi oda, és segít neki.

„Sose a korlátaimra gondolok, in-

kább a korlátlan lehetőségekre.”

Minden rész Mike-tól vagy

Timtől származó idézettel kezdő-

dik. Ám hogy a dolog mégsem eny-

nyire egyszerű, mint az idézet mu-

tatja, az rögtön a második részből

kiderül, mert mi történik, ha a lift,

amely a kocsiból kiemel, elromlik,

és te órákig a saját autód rabja vagy?

Számomra, kelet-európai fejjel

gondolkodva, aki megszokta, hogy

a problémákat a saját módszerével

oldja meg, kicsit vicces volt ez a te-

hetetlenség, de Amerikában, úgy

látszik, ez is másképp működik.

Azonban nemcsak a hétköznapo-

kon lehetünk Mike-kal és Timmel,

hanem elkísérhetjük őket Chicagó-

ba a mozgássérült-büszkeség napjá-

ra, merthogy Amerikában ilyen is

van. Csak a melegek helyett itt

mozgássérültek vonulnak fel a ka-

mionokon, másokat pedig kerekes

székben tolnak.

Elgondolkodtam, hogy mire is jó

ez a felvonulás a magamutogatáson

kívül. Aztán rájöttem, hogy hisz épp

ez a lényeg, hogy ne szégyelljük ma-

gunkat vállalni. Itt vagyunk, ilyenek

vagyunk, és nem vagyunk hajlandók

elbújni. Merjük vállalni, hogy kik va-

gyunk!

Csak mi tudjuk, akik már keresz-

tülmentünk rajta, hogy mekkora tel-

jesítmény elfogadnunk magunkat

olyannak, amilyenek vagyunk. Mert

ahhoz, hogy másokkal is elfogadtas-

suk magunkat, és ne úgy bámuljanak

meg bennünket, mintha a Marsról

pottyantunk volna ide, mindenek-

előtt saját magunkat kell elfogad-

nunk. Tehát erre is jó egy ilyen felvo-

nulás, mert – azt is tapasztalatból tu-

dom – ha többen vagyunk együtt

sorstársak, akkor egymásból is erőt

merítünk.

Folytatva azonban Mike kalandja-

inak az ismertetését, elkísérjük őt az

orvosi kivizsgálásokra is. Aztán pedig

a kórházba, ahol operáción kell átes-

nie, mivel a lába annyira deformáló-

dott, hogy elkerülhetetlenné vált a

sebészi beavatkozás. Tim természe-

tesen mindig ott van mellette – még

a színpadon is, ők ketten adják elő

azt a darabot (stand-up comedyt),

amelyet Mike az életéről írt.

A Handicap This! nincs szinkro-

nizálva, sem feliratozva, ezért aztán

legalább alapfokú angoltudás szüksé-

ges a megértéséhez; de mindenkép-

pen megéri az erőfeszítést, mert a so-

rozaton keresztül egy ismeretlen vi-

lágba nyerhetünk bepillantást.

Sztakó Zsolt 

Mike élete

Tisztelt Olvasóink!

Előző számunk játékának helyes válaszai: 1. Szlovákiában hat perinatális központ működik. 2. 2006-tól van hal-
lásvizsgálat az újszülöttosztályokon. 3. A pikkelysömör a bőrt, körmöket és ízületeket támadja meg.

A Carissimi könyv ajándékát Holecz Erika pozsonyi kedves olvasónk nyerte. Gratulálunk!

Új kérdéseink:
1. Mikor jött létre Szlovákiában a logopédia tanszék?
2. Mekkora a gépkocsivásárláshoz kapható támogatás legmagasabb összege? 
3. Melyik országban dolgozott önkéntesként Hóka Tímea?

A válaszokat július 10-éig várjuk e-mailben a carissimi.lap@gmail.com vagy levélben a Carissimi, Bučinová
14, 821 07 Bratislava címre.

J Á T É K
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Magyar–szlovák, szlovák–magyar szótár

agyi félteke – mozgová hemisféra
béna – chromý
(a) beszédfolyamatosság zavarai (diszfluencia) – poruchy

plynulosti reči (disfluencia)
boncolás – pitva
bordásfal – rebrina
bölcsőhalál (hirtelen csecsemőhalál szindróma) – smrť v

kolíske (syndróm náhleho úmrtia dojčiat)
dadogás – zajakavosť 
díszdoktor – čestný doktor
diszfluencia (a beszédfolyamatosság zavarai) – disfluencia

(poruchy plynulosti reči)
egyéni tanterv – individuálny výchovno-vzdelávací prog-

ram (IVVP)
Együttműködéssel a Jobb Jövőért – Nagymegyer Polgári

Társulás – Spoluprácou pre lepšiu budúcnosť – Veľký
Meder, občianske združenie

fájdalomküszöb – prah bolesti
gátló – blokátor
gumiszalag – gumový expander
gyógytornász – fizioterapeut
halterápia – ichtyoterapia
hirtelen csecsemőhalál szindróma (bölcsőhalál) –

syndróm náhleho úmrtia dojčiat (smrť v kolíske)
ín – šľacha
izomcsoportok – svalové skupiny
ízület – kĺb
képernyőolvasó – čítač obrazovky
körömágygyulladás – zápal nechtového lôžka
légzésleállást jelző műszer – monitor dychu dieťaťa
lelki feszültség – psychické napätie / -á tenzia
mozgássérült – telesne postihnutý
nappali ellátó központ – denný stacionár
pelenkázóasztal – prebaľovací stôl
pöszeség – sigmatizmus
Rett-szindrómásokat Segítő Alapítvány – Nadácia na

pomoc ľuďom Rettovým syndrómom 
sajátos nevelési igényű tanuló – žiak so špeciálnymi

výchovno-vzdelávacími potrebami
speciális pedagógiai tanácsadó központ – centrum  

špeciálnopedagogického poradenstva
szamárköhögés – čierny kašeľ
szoptatás – dojčenie
Vakok és Gyengén Látók Szlovákiai Uniója – Únia nevi-

diacich a slabozrakých Slovenska

blokátor – gátló 
centrum špeciálnopedagogického poradenstva – speciális

pedagógiai tanácsadó központ 
čestný doktor – díszdoktor 
chromý – béna 
čierny kašeľ – szamárköhögés 
čítač obrazovky – képernyőolvasó 
denný stacionár – nappali ellátó központ 
disfluencia (poruchy plynulosti reči) – diszfluencia (a

beszédfolyamatosság zavarai) 
dojčenie – szoptatás 
fizioterapeut – gyógytornász 
gumový expander – gumiszalag 
ichtyoterapia – halterápia 
individuálny výchovno-vzdelávací program (IVVP) –

egyéni tanterv
kĺb – ízület 
monitor dychu dieťaťa – légzésleállást jelző műszer 
mozgová hemisféra – agyi félteke 
Nadácia na pomoc ľuďom Rettovým syndrómom – Rett-

szindrómásokat Segítő Alapítvány 
pitva – boncolás 
poruchy plynulosti reči (disfluencia) – a beszédfolyama-

tosság zavarai (diszfluencia) 
prah bolesti – fájdalomküszöb 
prebaľovací stôl – pelenkázóasztal 
psychické napätie / -á tenzia – lelki feszültség 
rebrina – bordásfal 
sigmatizmus – pöszeség 
šľacha – ín 
smrť v kolíske (syndróm náhleho úmrtia dojčiat) – böl-

csőhalál (hirtelen csecsemőhalál szindróma) 
Spoluprácou pre lepšiu budúcnosť – Veľký Meder, ob-

čianske združenie – Együttműködéssel a Jobb 
Jövőért – Nagymegyer Polgári Társulás 

svalové skupiny – izomcsoportok 
syndróm náhleho úmrtia dojčiat (smrť v kolíske) – hirte-

len csecsemőhalál szindróma (bölcsőhalál) 
telesne postihnutý – mozgássérült 
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska – Vakok és

Gyengén Látók Szlovákiai Uniója 
zajakavosť – dadogás 
zápal nechtového lôžka – körömágygyulladás 
žiak so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami –

sajátos nevelési igényű tanuló

A lap támogatói:

Bauer Edit európai parlamenti képviselő,
a Szlovák Köztársaság Kormányhivatala

(Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – 
program Kultúra národnostných menšín 2014).

carissimi.lap@gmail.com
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Arcképcsarnok: Viktor Lechta logopédiaprofesszor
7–9. o.

Az én történetem: Hóka Tímea
10–11. o.

Versfesztivál Galántán – 25. oldal (Képek: Bréda Boglárka)

Visszhang 
Duna-
szerdahelyen – 
25. oldal
(Képek: 
Csiffáry Ildikó)
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Bauer Ferenc professzor 
a koraszülött-ellátásról 

Arcképcsarnok: 
Viktor Lechta logopédiaprofesszor

Mozgássérültek rehabilitációja


