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Magyar–szlovák, szlovák–magyar szótár

agyszövet – mozgové tkanivo
agyvérzés – krvácanie do mozgu
beszerzési ár – obstarávacia cena
diabetikus láb – diabetická noha
figyelemhiányos hiperaktivitás (ADHD) – porucha

pozornosti s hyperaktivitou (ADHD)
finommotorika – jemná motorika
fülzúgás (tinnitus) – šumenie v ušiach (tinnit)
gépkocsi-átalakítás – úprava motorového vozidla
gyermekkori agyi bénulás – detská mozgová obrna

(DMO)
gyermekaudiológus – detský audiológ
hallásszűrés – skríning sluchu
havi törlesztőrészlet – mesačná splátka
hiperbárikus kamra – hyperbarická komora
hiperbárikus oxigénkezelés – hyperbarická oxygenotera-

pia
inaktív agysejtek – inaktívne mozgové bunky 
izomfeszültség – svalové napätie
kedvezményes díjszabás – zvýhodnená sadzba
koponyasérülés – poranenie lebky
korai fejlesztés – včasná intervencia
középfülgyulladás – zápal stredného ucha
központi idegrendszeri károsodás – poškodenie centrál-

neho nervového systému
lábszárfekély – vred predkolenia
manuálterápia – manuálna terapia
Nemzeti Rehabilitációs Központ – Národné rehabilitač-

né centrum 
orvos igazgató – medicínsky riaditeľ
oxigén – kyslík
oxigénhiány – nedostatok kyslíka
önellátás – starostlivosť o seba samého
perinatális központ – perinatologické centrum 
Rosa Szociális Otthon Gyermekeknek és Rehabilitációs

Központ – Domov sociálnych služieb pre deti a reha-
bilitačné stredisko Rosa 

specializált rendelőintézet beteg és veszélyeztetett újszü-
löttek számára – ambulancia pre patologických a rizi-
kových novorodencov 

születési sérülés – pôrodná trauma
teljes hiteldíjmutató (THM) – ročná percentuálna miera

nákladov (RPMN)

ambulancia pre patologických a rizikových novorodencov –
specializált rendelőintézet beteg és veszélyeztetett
újszülöttek számára 

detská mozgová obrna (DMO) – gyermekkori agyi
bénulás 

detský audiológ – gyermekaudiológus 
diabetická noha – diabetikus láb 
Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredis-

ko Rosa – Rosa Szociális Otthon Gyermekeknek és
Rehabilitációs Központ 
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jemná motorika – finommotorika 
krvácanie do mozgu – agyvérzés 
kyslík – oxigén 
manuálna terapia – manuálterápia 
medicínsky riaditeľ – orvos igazgató 
mesačná splátka – havi törlesztőrészlet 
mozgové tkanivo – agyszövet 
Národné rehabilitačné centrum – Nemzeti Rehabilitációs

Központ 
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pôrodná trauma – születési sérülés
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lemhiányos hiperaktivitás (ADHD) 
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skríning sluchu – hallásszűrés 
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včasná intervencia – korai fejlesztés 
vred predkolenia – lábszárfekély 
zápal stredného ucha – középfülgyulladás 
zvýhodnená sadzba – kedvezményes díjszabás 
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Köztünk élnek

Tartalom

A világ szereti a szép és sikeres embereket. A reklámfogások is er-
re épülnek: jobban fogy bármilyen termék, ha kellemes küllemű, ro-
konszenves ember ajánlja figyelmünkbe. Többen vásárolnak meg egy
folyóiratot, ha a címlapján kifogástalan alakú, barátságos mosolyú, el-
bűvölő tekintetű fiatal teremtés látható. Ha pedig még sikeres is az
élet valamilyen területén, azonnal sztárnak kiáltják ki, és követik min-
den lépését. Kíváncsiak vagyunk rá, hogyan él, mit csinál, hol nyaral.
Igen, ilyenek vagyunk.

De hogyan viselkedünk akkor, ha testileg sérült embert látunk az
utcán, vagy találkozunk egy Down-kórossal, akinek az arcáról is leol-
vasható, hogy értelmi fogyatékos? Megborzongunk a látványtól?
Esetleg megsajnáljuk, vagy arra gondolunk, hogy de jó, hogy nem
minket sújt ilyennel a sors? Pedig halálunkig még sok minden tör-
ténhet velünk: amputálhatják kezünket, lábunkat, ruganyos testünk
esetlen mozgásúvá válhat, jelenleg kellemes külsőnk eltorzulhat, elve-
szíthetjük éleslátásunkat, gondolkodásunk lelassulhat, megváltozhat.
Ha közéjük tartoznánk, hogyan fogadnánk azokat a megnyilvánulá-
sokat, amelyekkel most mi viszonyulunk hozzájuk?

Az egyik pszichoterápiás irányzat megalapítója mondta: „Add köl-
csön a szemedet, hogy a te szemeddel lássam a világot, s én is odaadom
neked az enyémet, hogy az én szememmel lásd a világot.” Egy biztos,
időnként nem ártana egy kicsit másnak a szemével nézni a világot,
hogy jobban megértsük a másik embert. Lehet, hogy akkor kevesebb-
szer elégedetlenkednénk, nem lennének túlzott igényeink mások iránt,
nem alkotnánk magunkban hamis képet másokról. Egy bölcs ember
egyszer azt mondta, hogy a világ minden nyomorúsága abból ered,
hogy nem érezzük a másik ember fájdalmát. Még azt sem, amelyet mi
okoztunk neki. Ha tisztábban látnánk, ha éreznénk a másik ember fáj-
dalmát, bizonyára más volna a világ. Hajlamosak vagyunk azt gondol-
ni, hogy a mi problémánk a legnagyobb. Szinte elborítja egész lényün-
ket, ki sem látszunk belőle. Keressük a megoldást, elvárjuk mások se-
gítségét, vigasztaltatjuk magunkat, s közben észre sem vesszük, hogy
mások mekkora bajokkal küszködnek. Az igazán nagy terheket cipe-
lőknek ez úgy tűnhet, hogy érzéketlenek vagyunk, nem tudjuk felmér-
ni a helyzetüket, nem értjük igazán gondjukat-bajukat. 

Bár az utóbbi két évtizedben óriásit fejlődött a világ, a rokkantak
érdekében törvények írják elő a közlekedés akadálymentesítését, a
legnagyobb akadályokat nem lehet törvénnyel kiiktatni az életből,
mert ezek a mi gondolkodásunkban, a sérültekhez való viszonyunk-
ban vannak. Ezeket az akadályokat mindenkinek magában kell le-
bontania, hogy a sérült, rokkant és fogyatékos emberek ne csak köz-
tünk, hanem velünk élhessenek.

Dr. Hadas Katalin 
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(Cikksorozatunk befejező része)

Előző két számunkban az újszülött-

gyógyászat nemzetközileg elismert

szaktekintélyének, az Érsekújvári

Egyetemi Kórház Újszülöttklinikája

vezetőjének, Bauer Ferenc professzor-

nak a segítségével az éretlen újszülöt-

tek szlovákiai ellátásának helyzetét

mutattuk be. A befejező részben töb-

bek között kitérünk a fogyatékosságot

okozó tényezőkre, és megismerhetjük

a professzor úr orvosi és emberi hitval-

lását is.

Az éretlen babák azután is orvosi ellá-

tást igényelnek, hogy már hazakerültek a

kórházból. A gyermekorvosok fel vannak

készülve a kezelésükre?

A hat kiemelt perinatológiai központ

mellett, de az alacsonyabb szintűek

mellett is, működik a beteg és veszé-

lyeztetett újszülöttek számára speciali-

zált rendelőintézet. Hozzánk a Nagy-

szombati és a Nyitrai kerület tartozik, a

területünkön három ilyen ambulancia

van. Az ott dolgozó kolléganő már a

kórházban fölkészíti az anyukákat arra,

hogy majd hozzá fognak visszajárni,

hiszen a körzeti gyermekorvosnak

nincs nagy tapasztalata egy 600 gram-

mos gyermekkel. Jelszavunk: segíteni

individuálisan, korrigálni globálisan.

Tudományos és gyakorlati szempont-

ból is fontos a visszacsatolás (feedback),

hogy tudjuk: akiknél ezt és ezt a keze-

lést végeztük, azoknál milyen ered-

ményt értünk el.

Milyen tényezők befolyásolják azt,

hogy fogyatékos lesz-e a baba vagy sem? 

Ez sok tényezőtől függ. Az anya be-

tegségeitől és kockázati tényezőitől

(szociális helyzet, drogok, és amiről ko-

rábban beszéltünk). A magzatnak a

terhesség alatti és szülés közbeni beteg-

ségeitől és kockázati tényezőitől. Az

éretlenség fokától, a születési súlytól, a

magzatok számától. Az egyre növekvő

számú ikerszülés az erkölcsileg meg-

kérdőjelezhető módon végzett mester-

séges megtermékenyítés eredménye – a

kettes ikreknek sokkal rosszabbak a ki-

látásaik, a hármasaknak még rosszab-

bak. Angliában, Svédországban törvény

írja elő, hogy csak egyetlenegy embriót

lehet beültetni. Nálunk ilyen nincs. S

mivel az állam csak egy vagy két beül-

tetést térít, a jobb hatékonyság végett

többet ültetnek be. Ez elképesztően ve-

szélyes. Nagy nemzetközi felmérések

mutatják, hogy a többszörös beültetés-

ből kialakult ikerterhességből született

gyermekeknél 5–15-ször akkora az el-

halálozás és az agyi sérülés veszélye,

mint a többieknél. Fontos továbbá az

éretlen szülésre való fölkészítés. Ha a

magzat szívműködése még jó, két na-

pig késleltetik a szülést, hogy az anya

hormonkezelést kaphasson. Ezzel segí-

tik a tüdő érését, így többszörösére nő

annak az esélye, hogy a tüdő nem

mondja fel a szolgálatot. Általában el-

folyik a magzatvíz; ilyenkor az anya an-

tibiotikumos kezelésével lehet meg-

előzni, hogy tüdőgyulladással szülessen

a gyermek. Meghatározó még a meg-

születés helye (a központokban világra

jött éretlen gyermek minőségi életre

való kilátásai összehasonlíthatatlanul

jobbak, mint ha a megszületés után

szállítanák oda), az újszülöttnek a mé-

hen kívüli élethez való alkalmazkodása,

a veleszületett és szerzett betegségei.

Jelentős szerep jut a családi gondosko-

dásnak, a megfelelő ingereknek és a re-

habilitációnak. Ha megszületik az 500

grammos gyermek, minden vonatkozik

rá az előzőekben felsoroltakból, de a ki-

látásai, mozgása és általában a szellemi

fejlődése sokkal jobb lesz gondoskodó

család, megfelelő ingerek, tornáztatás,

rehabilitáció esetén, mint ha ezek hiá-

nyoznak. Tudjuk ezt az intézetben fel-

nőtt gyermekekről is.

Volt-e olyan különleges, emlékezetes

esete, amelyet nem felejt el?

Több is. Hetekig készítettem föl egy

Down-szindrómával született gyermek

szüleit, nagyszüleit arra, hogy mi vár

rájuk, és a végén azt mondták: ők úgy

érzik, hogy a Jóisten nagyon szereti

őket. Azt gondoltam, hogy én nem vol-

tam eléggé érthető, és újra elkezdtem

magyarázni, miről van szó. »Doktor úr,

ne magyarázza, megértettük, de úgy

gondoljuk, hogy föntről csak jónak ér-

A babák megmentője
„Minden újszülött gyermek azt az üzenetet hozza magával a világba, hogy Isten még nem veszítette el 

a hitét az emberben.” Rabindranath Tagore 
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tékeltek bennünket, hogyha ránk bíz-

ták ezt a gyermeket.« Ilyen is van. 

Vagy egy másik eset arra vonatkozó-

an, mennyire működik nonverbális

szinten valami más dimenzió. Pár évvel

ezelőtt a kollégák visszahívtak a sza-

badságomról, pedig már nem szoktak.

Egy három és fél kilós gyermek nagyon

súlyos állapotban, elszakadt tüdővel, te-

le csövekkel az élet-halál mezsgyéjén

volt. És az anyuka azt mondja: »Jól lesz

az én Józsikám, már látom, hogy javul.«

Gondoltam, hogy biztosan nem eléggé

érthetően magyarázom, újra kezdtem,

de ő csak hajtogatta a magáét. Ebből

azt akarom kihozni, és ez irodalmilag is

ismert, hogy arra próbáljuk rákénysze-

ríteni az anyukát, hogy ott kisírja ma-

gát, pedig ő optimista szellemmel jön a

gyerekéhez. Nem tudjuk, hogyan ter-

jednek a dolgok, de valószínűleg terjed-

nek. Biztosan ismer olyan embert, aki-

nek a társaságában jól érzi magát, opti-

mistább, reménytelibb; aztán van olyan,

aki mellett azt érzi, hogy az egész élet

fölösleges. Valamilyen kisugárzás van

szellemi szinten. A gyerek ragyogóan

felépült.

Afrikai munkám során történt, hogy

az egyik nagyon ügyes arab munkatár-

sam azt mondta, hogy a már teljesen

reménytelen helyzetben levő gyerek-

nek adjunk infúzióban tejet. Én voltam

a főnök: »Mohamed, ne hülyéskedj, ez

szóba se jöhet.« De csak erősködött,

hogy infúzióval bevezetjük egészen a

beleibe. És sikerült. Volt itt is egy kis-

gyermek, akinél ugyanezt megcsinál-

tuk. Még az empatikus doktornő is azt

mondta, hogy talán hagyjuk őt meg-

halni. Túlélte, és egyéves korában – ara-

nyos kislány – itt szaladgált. Tehát a re-

mény mindig meg kell, hogy maradjon.

Az iménti anyuka, ahogy indukálja a

gyógyulást, pozitív hozzáállású, de for-

dítva is lehet. A remény akkor is létezik,

amikor mi, orvosok már lemondtunk

egy betegről.

Mit kellene tenni, hogy kevesebb le-

gyen a koraszülött? Ki tehet érte vala-

mit? 

A társadalom. A családokat támoga-

tó törvények kellenek. 

A család. Egy pálos szerzetestől ol-

vastam, hogy elsősorban bennünk van a

probléma: arra volna szükség, hogy az

ember belül, önmaga meg tudjon vál-

tozni. Példát hozok. Hamvas Béla állít-

ja: »Ha az igazság el is hagy, az ő dolga;

az én dolgom, hogy nem hagyom el, és

hozzá hű maradok.« Nem lehet min-

dent csak a társadalomtól várni. A csa-

ládban kell megfelelő nevelést kapnia a

gyermeknek. 

Az iskola. Több jogot kellene adni az

iskolának, és meg kellene követelni tő-

le a feladatainak a teljesítését. Engem

fölöslegesen tanítottak millió dologra,

de azt, hogy hogyan kell udvarolni, egy

kérvényt megírni stb., tehát a gyakorla-

ti világ dolgaira nem. 

Az anya. Őt is nevelgetni kellene, eb-

ben az előzőeknek szerepük van. Az

anya olyan, amilyenné nevelik. 

Az egészségügy. Korábban csak két

dologról beszéltem: arról, hogy nincse-

nek olyan nővérek, akik kijárnak a csa-

ládokhoz, és hogy az orvosok nem tar-

toznak felelősséggel senkinek: a gyer-

mekosztály főorvosa nem vonhatja fe-

lelősségre a körzeti gyermekorvosokat,

ha hibát követnek el. 

A tudomány. Fejlődésével mind jobb

eredmények érhetők el. 

A média, a filmek. Rendkívüli hatá-

suk van.

Mit jelent önnek, hogy egész életét a

babák megmentésének szenteli?

Percenként 100 baba születik a vilá-

gon, ez évente 80 millió ember. 1950-

ben (amikor én megszülettem) 3 milli-

árd ember élt a Földön, a rendszervál-

tás táján 5, az ezredfordulókor 6. 2014-

ben 7,2 milliárdan vagyunk, 2080-ban

(unokáink még megérhetik) 10 milliár-

dan lesznek. Mindenkinek van külde-

tése, de rátalálni nem is olyan egyszerű!

Nagyon tetszik az a gondolat, amelyet

Indira Gandhi idézett a nagyapjától:

»Kétféle ember van. Az egyik, aki dol-

gozik, a másik, aki ebből hasznot húz.

Próbálj az első csoporthoz tartozni, ott

sokkal kisebb a tolongás.« A szülésze-

ten, sebészeten volt tolongás, ezek en-

gem nem vonzottak. A kapott képessé-

günk szerint becsülettel végig is járni az

utat talán még nehezebb, mint kijelöl-

ni! Ez sem egyszerű, de végigmenni

rajta... A küldetés/hivatás azzal jár,

hogy az ember lemond önmaga érde-

keiről, és másokért cselekszik. És mit

lehet elvenni attól, aki mindent mások-

nak ad? Ez az amerikai álomnak, az

úgynevezett önmegvalósításnak éppen

az ellentéte. És itt van a probléma, any-

nyira uralják a pályát a globalizációval.

Illyés Gyula mondta – valamikor na-

gyon szerettem a verseket –: »minden-

ki szem a láncban«. Igen, mindegyi-

künk láncszem, negatívan, pozitívan:

egyedül nem tudjuk megvalósítani a

dolgokat. Annyit tehetünk, hogy a ma-

gunk családját, környezetét próbáljuk

befolyásolni, hogy mind jobb legyen.

Tény, hogy összesen három vagy négy

orvos hagyta el az osztályunkat, főként

családi okokból, de visszajárnak ügyel-

ni, és elmenetelekor egyikük azt írta,

hogy köszöni, hogy nemcsak medicinát

kapott. Nagyon fontosnak tartom,

hogy az emberek a maguk környezeté-

ben elmondják, amit gondolnak, és a

többiek valamilyen formában reagál-

nak rá. Egymásra nagyon tudunk hat-

ni, befolyásolhatunk valakit a rosszra,

de a jóra is. Egyszer Valakinek el kell

számolnunk mindenről – a kapott ta-

lentumokkal, hogyan kamatoztattuk

őket. Ez nemcsak a hívők mementója,

hanem a végén mindenki valamilyen

formában visszanéz arra, hogy mit tett. 

Tóth Erika

www.nasmalicek.sk
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„Integrálni, de…”
Beszélgetés Anna Borešovával

Gyermekkorában érték-e olyan hatások, amelyek a gyógy-

pedagógusi pálya felé terelték?

Kisgyermekkoromban hamar megismertem a fogyaté-

kos emberek életét. Nagyapám nagyon jó gazda volt, emel-

lett szociálisan érzékeny. Ennek köszönhető, hogy csalá-

dunk mindig befogadott olyan fogyatékos embereket, aki-

ket hozzátartozóik mint csökkent képességű munkaerőt

szívesen küldtek hozzánk, hogy a gazdaságban megtanul-

janak életképesnek lenni. Nálunk élt haláláig, több mint 50

évig egy süketnéma férfi, akinek a valódi nevére akkor buk-

kantam rá a papírok között, amikor családtörténeti kutatá-

sokba kezdtem. A konyhában egy narkolepsziás (kóros

aluszékonyságban szenvedő) leány segédkezett; mindig vi-

gyáznom kellett rá, mert még mosogatás közben is elaludt.

Volt nálunk epilepsziás leány is, és amikor rohama volt, én

segítettem neki (akkor úgy tudtuk, hogy kanalat kell a szá-

jába tenni, hogy a nyelvét meg ne harapja). Ezek nagyon

régi emlékek. Bizony, már gyermekkoromban megtanul-

tam, hogy köztünk és velünk fogyatékosok is élnek.

Szlovák és magyar iskolába egyaránt járt. Mikor tanult

meg magyarul?

1930-ban születtem, hatéves koromban a gácsi r. k. két-

osztályos elemi iskolába írattak szüleim. Természetesen fo-

gyatékos gyerekek is jártak velünk, gyermekbénulásos,

dongalábú (lólábállásnak mondták), törpenövésű, értelmi

fogyatékos. Akkoriban nem is gondoltunk arra, hogy

mennyire különböznek tőlünk. 1938 novemberében Gá-

csot Magyarországhoz csatolták, és egyik napról a másikra

magyarul folytatódott a tanítás. Szerencsémre szüleimnek

magyar iskolájuk volt, és így hamar elsajátítottam a magyar

nyelvet, és nagyon jó tanuló lettem, már a negyedik osz-

tályból felvettek a losonci leánypolgáriba. Máig őrzöm az

értesítőmet: mindig kitüntetett voltam. Nagyon sokat ol-

vastam, így tökéletesítettem a magyartudásom azzal a

szándékkal, hogy magasabb szintű képzettséget szerzek.

Azután jöttek a nehéz háborús napok. Ezt az időszakot,

hála Istennek, (habár sok megpróbáltatással) túléltük.

1945-ben a nyári szünetben szorgalmasan készültem a

gimnáziumi felvételire. A vizsgát sikeresen letettem, és

szeptemberben ötödikes lettem. Két fiútestvérem volt. Ak-

koriban a fiúkat küldték továbbtanulni, rólam nekem ma-

gamnak kellett gondoskodnom.1949-ben leérettségiztem,

de mivel szüleim a háborúban nagyon sokat veszítettek,

sajnos, nem mehettem főiskolára. A tanítóhiányt kihasz-

nálva a besztercebányai tanítóképzőben elvégeztem az in-

gyenes tanfolyamot, és különbözeti vizsgával tanítói képe-

sítést szereztem. Ábelfalvára kerültem tanítani, és mivel

közben autodidaktaként tökéletesen megtanultam oroszul,

amikor 1951-ben megnyíltak a magyar iskolák, a losonci

magyar nyelvű alapiskolába kértem az áthelyezésemet. Itt

felfigyelt rám a magyar oktatási nyelvű – akkor így mond-

ták – süketnéma-intézet igazgatója, és megkérdezett, nem

akarok-e náluk tanítani. (Ez volt az első speciálpedagógusi

felkérésem.) Nem vállaltam, mert megijedtem: nem volt

még tapasztalatom. Később egy évig orosz nyelvet tanítot-

tam a losonci építészeti középiskola magyar osztályaiban.

Közben 1953-ban elvégeztem a természetrajz, földrajz és

kémia szakot a pedagógiai főiskolán. Egyéves bennlakásos

tanfolyam volt, és ezalatt Pozsonyban felfedeztem az ösz-

szes könyvtárat. Mivel mindig tanulni akartam, 1957-ben

rávettem a férjem arra, hogy a család – egy lányunk volt –

Pozsonyba költözzön. A kisebbik lányom születése után

egy vagy két évvel elváltunk. Egyedül neveltem fel a lánya-

imat, de mindketten sokra vitték. A Patrongyár negyedben

a testi hibások bennlakásos iskolájában (ma Rosa Szociális

Otthon Gyermekeknek és Rehabilitációs Központ) kez-

dődött a speciálpedagógusi működésem. Családias volt a

hangulat, mindenki mindenkit ismert, és arra törekedett,

hogy minél jobban el tudja látni a különféle testi és értel-

mi fogyatékos gyermekeket. Az intézet mindenben önálló

volt, kiváló és odaadó tanári karral, saját kórteremmel és

Névjegy:

Tanulmányok:

1949 – gimnáziumi érettségi (Losonc), majd 

pedagógiai különbözeti vizsga (Besztercebánya)

1953 – Pedagógiai Főiskola (Pozsony)

1958 – speciális pedagógiai képesítés

1962 – logopédiai szakképesítés

1974 – pedagógia szak

1977 – PhDr.

Munkahelyek:

1957 – Nyolcéves középiskola a Testi Hibások 

Intézetében (Pozsony)

1969 – Pedagógiai Kutatóintézet

1973 – pozsonyi speciális pedagógia tanszék

1976–1982 – nagyszombati speciális pedagógia 

tanszék

1992–2004 – Comenius Egyetem, Pedagógiai Kar – 

Speciális Pedagógiai Továbbképző Intézet

Publikációs tevékenység: 

tankönyvek, tanulmányok, monográfiák.
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műtővel – a fiatal ortopéd orvosok ott kezdték a gyakorla-

tot, ha pedig komolyabb műtétre volt szükség, akkor a pá-

cienseket átvitték a Mély úti klinikára –, a műhelyekben a

gyerekek megtanulhatták a cipész-, szabó- vagy asztalos-

mesterséget. Én a halmozottan sérülteket tanítottam, de

nem sokáig, mert miután felkérésre értékeltem az új kémia-

tankönyvet, felfigyeltek rám, és meghívtak a Pedagógiai

Kutatóintézetbe.

Milyen tapasztalatokat szerzett a testi fogyatékosokkal? Az

1950-es és 60-as években milyen helyzetben voltak ezek a

gyerekek? Hogyan lehetett enyhíteni a nehézségeiket? 

Ma nagyon sokat hallunk az integrációról. Én már az el-

ső percben tudtam, hogy azokat, akik tudnak járni (kórhá-

zi osztályainkon súlyos testi fogyatékosok feküdtek, de

őket is tanítottuk), azokat fel kell készíteni az önálló életre:

meg kell találni a módját annak, hogy ezt milyen segítség-

gel lehet elérni. A szülői értekezleteken tanácsokkal láttuk

el a szülőket, hogyan bánjanak a gyermekükkel az intézet

elhagyása után. Elértünk, hogy tanulóink közül sokan sze-

reztek gimnáziumi vagy szakiskolai érettségit, tanultak ki

valamilyen mesterséget; némelyek főiskolát-egyetemet is

végeztek, s orvosok, ügyvédek, pszichológusok, biológusok,

pedagógusok lettek. Már akkor voltak kerekes székes leány

növendékeink, de férjhez mentek, és gyönyörű, egészséges

gyerekeket hoztak világra, akiket nagy boldogan elhoztak

nekünk megmutatni. Ezek a pillanatok bennünket, peda-

gógusokat is nagy lelkierővel töltöttek el.

Mi a véleménye az integrált oktatásról? Hogyan lehetne

hatékonnyá tenni? 

Hangsúlyozni kell: igen, integrálni, de… Pontosan meg

kell határozni a normát, hogy az ilyen és ilyen gyermek

nem integrálható. Kellenek a szegregált intézmények is,

mert vannak, akik csak ott képesek fejlődni. Kórházi isko-

lában is tanítottam: a pozsonyi Mickiewicz utcai egyetemi

kórház szemészeti osztályán. Az egyik fiú sérülés követ-

keztében elveszítette a látását. Arra gondoltam, hogy fel

kell őt készíteni a vakok lőcsei iskolájára. Vettem egy ját-

szódeszkát, amelyen gombák voltak, ezekkel megtanítot-

tam a Braille-ábécére. Megtanult olvasni, számolni, s ne-

gyedikes korában elkerült Lőcsére. Az igazgató gratulált,

hogy szépen felkészítettem őt. Ezekkel a gyerekekkel

egyénileg kell foglalkozni. A minisztérium terve, hogy a

speciális iskolákat 2020-ig bezárnák, nem helyes, hiszen az

értelmi sérült gyermekek legfeljebb ötödikig jutnának el, a

speciális iskolát viszont végigjárnák, és szakmát is tanul-

hatnak. Sok esetben ők maguk sem akarnak integrálódni,

mivel sokkal jobban érzik magukat saját közösségükben,

mint azok között, akik kicsúfolják őket, elfordulnak tőlük.

Sajnos, a minisztériumi munkatársak sem értenek hozzá.

Az osztályaink túltelítettek. 10-12 gyerekkel még lehet

dolgozni, de 20-24-30-as létszámmal nem. A speciális is-

koláknak megmarad a szerepük, csak a hatáskörüket és a

tartalmat kell kibővíteni. 

Jelenleg milyennek látja fogyatékosok helyzetét? 

Sajnos, nemigen változott. Ez a munkanélküliséggel is

összefügg. Talán csak a társadalmi elfogadottságuk javult. 

Egyetemi oktatóként mit tartott fontosnak? A tananyagon

kívül, emberi szempontból mire készítette fel a leendő gyógy-

pedagógusokat? 

Az egyetemre hosszabb gyakorlat után kerültem, és első-

sorban azt akartam a leendő speciálpedagógusok fejébe

vésni, hogy a kiválasztott pálya nagyon nehéz, de ha az em-

ber megszereti, egész életén keresztül szívügyévé válik. 

Az ön tanulmányai óta sokat változott a gyógypedagógia.

Miben látja az erényeit és esetleges hiányosságait? 

A gyógypedagógia összefügg az orvostudománnyal, és

mivel ez az utóbbi években nagyon sokat haladt előre, a

gyógypedagógia-elmélet is gazdagodott. Hatására a gya-

korlatba is sok új módszert vezettek be. A hiányosságokat

abban látom, hogy nagyon sok gyógypedagógiát végzett fi-

atalból hiányzik a régi »megszállottság«, az empátia, és sok-

szor csak kényszerből lép a pályára, mert máshol nem tud

elhelyezkedni. Az sem szerencsés, hogy a tantervben na-

gyon kevés a szakmai gyakorlat. 

Hogyan került kapcsolatba a magyar gyógypedagógiával,

szakemberekkel?

Abban az időben, amikor Göllesz Viktor professzor volt

a Gyógypedagógiai Főiskola főigazgatója – az 1970-es

évek elején –, és Bárczi Gusztáv elképzelései szerint fel

akarta venni a kapcsolatot a Szlovákiában működő magyar
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tannyelvű iskolákkal, eldicsekedtem, hogy magyar polgári

iskolát végeztem, ezért Vladimír Predmerský tanszékveze-

tő docens felkért, hogy tolmácsoljak. Később, amikor meg-

alakult a Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete, a MA-

GYE, és a mi egyesületünk, a Szlovákiai Gyógypedagógiai

Társaság (SŠLV) együttműködési szerződést kötött vele,

én lettem a nemzetközi kapcsolatok elnöke.

Más volt az ottani gyógypedagógia, mint Szlovákiában? 

Szakmai szempontból ők jobbak voltak, megszállottab-

bak, lelkesek, sokkal többet írtak, sok kiadványuk jelent

meg. A módszertanuk és a módszereik is sokkal jobbak

voltak, mint nálunk. Ez az ottani hagyományoknak kö-

szönhető. 

Lehet mondani, hogy ön híd volt a két ország szakemberei

között?

Igen. Magyarországon sok új szakkifejezés keletkezett.

Azért kellett tolmácsnak lennem, mert én olvastam ezeket,

és le tudtam fordítani. Nagyon szép kapcsolatok jöttek lét-

re. Göllesz Viktor a családi otthonukba is meghívott. Most

is figyelemmel kísérem a történéseket. Kapcsolatban va-

gyok Csocsán Emmivel, a Dortmundi Egyetem professzo-

rával vagy Lányiné Engelmayer Ágnes egyetemi magánta-

nárral. Cikkeket is írok ottani szakemberekről. Tudomá-

nyos szakfolyóiratunk, az Efeta legújabb számában a 2012-

ben elhunyt Gordosné Szabó Anna életéről és munkássá-

gáról írtam, a következőben pedig Vassné Kovács Emőke

főiskolai tanárról, logopédusról jelenik meg nekrológ.

Meglepetésemre az interneten felfedeztem, hogy honlapot is

működtet. Ezt miért tartja fontosnak? 

Az unokámnak köszönhetem, ő hozta létre a weboldalt.

Tudta, hogy írok az Efetába meg máshová, és azt javasolta,

hogy a cikkeket tegyük fel az internetre. Gondoltam, hogy

akkor legyenek rovatok is, nekrológok gyógypedagógusok-

ról. Tizedik éve a gácsi lapba (Haličské zvesti) is írok a

gyermekkori emlékeimről; ezeket az írásokat is feltesszük.

Hogy miért fontos nekem? Mert rajta keresztül nagyon

sokan keresnek meg. Egyetemisták is, akik tanácsot kérnek

tőlem, vagy ott találnak meg különböző adatokat. Ausztri-

ából, Spanyolországból, Japánból is felkeresték már a hon-

lapot. 

Hogyan lett jóban a számítógéppel?

Még 1992-ben, amikor a továbbképző tanfolyamokat

szerveztük az egyetemen, kaptunk egy számítógépet. Fél év

is eltelt, és senki sem nyúlt hozzá. Elhívtam az unokámat,

és megkértem, hogy lassan magyarázza el, hogyan kell ke-

zelni. Készített nekem egy programot, táblázatot; nagyon

hasznos volt, minden adatot be tudtam írni. De hiába mu-

tattam a kollégáknak, hogy milyen nagy segítség, ők nem

akarták használni.

Kapcsolatban van jelenleg is szakemberekkel? 

A korosabbakkal igen. Különösen akkor keresnek, ha ré-

gebbi adatokra van szükségük, mert tulajdonképpen már

én vagyok a legidősebb, aki, hála Istennek, még nagyon

sokra emlékszik.

Hogyan tölti napjait? 

Legtöbbet a számítógép mellett. Cikkeim száma megha-

ladja az ezret. Az Efeta minden számába írok. Rendszere-

sen szörfözök az interneten. 70 év múltán a gyerekkori sze-

relmemet is megtaláltam a segítségével. Egy idősotthon-

ban él Morvaországban, azóta is tartjuk a kapcsolatot. Há-

rom unokával és két dédunokával is dicsekedhetem. Mint

minden nyáron, most is itthon van a Németországban élő

lányom és unokám, velük töltöm az időt. Ezek a dolgok él-

tetnek, nem gondolok arra, hogy ez meg az még jobban fog

fájni. Vagy kibírjuk, vagy valaki segít.

Milyen feladatokat szeretne még megvalósítani? 

Sajnos, az éveim már eléggé előrehaladtak, így csak na-

gyon szorítok a fiataloknak, hogy a fogyatékosok életének

megkönnyítésére irányuló elképzeléseiket és terveiket való-

ra válthassák. És folytatom a családfakutatást. Büszke va-

gyok a családomra, hiszen a Boreš név már a 11. században

felbukkant a régi cseh krónikákban.                              (t)

Rövid hírek a tudomány világából* – válogatta Halászik Emese

Szemsejteket nyomtattak a kutatók
A Cambridge-i Egyetemen először a világon sikerült szemsejteket létrehozni tintasugaras bionyomtató segítségé-

vel. Az új technológiának köszönhetően a jövőben visszaadhatják a vakok látását. Ehhez azonban még hosszú kuta-

tássorozat áll előttük. A kutatók patkányok retinájának kétféle sejtjét nyomtatták ki. Az egyik típus a retina gangli-

onsejtjei, amelyek a szembe érkező információt az agy felé közvetítik. A másik típus a gliasejtek, amelyek a neurono-

kat védelmezik. A következő lépés az lesz, hogy megvizsgálják, használható-e a technológia fényérzékeny, úgyneve-

zett fotoreceptor sejtek előállítására, amelyek a fényt a látás számára kulcsfontosságú biológiai jelzésekké alakítják át.

Ez volt az első alkalom, hogy a központi idegrendszer érett sejtjeit nyomtatták ki az új a módszerrel. 

forrás: világtudomány.hu

* Továbbiak a 23. oldalon
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Egy egyetem életében különleges

ünnep, amikor valamely szaktudo-

mány nemzetközi hírű szaktekinté-

lyét díszdoktorává avathatja. A

gyógypedagógia tudománya Ferdi-

nand Klein után második esetben ré-

szesült most ebben az elismerésben,

amikor 2014. május 9-én Doctor et

professor honoris causa címet adomá-

nyozott Viktor Lechta professzornak.

(A professzor úrral készül interjúnkat

előző számunkban olvashatták.)

Viktor Lechta 2014. május 8-án

tartotta székfoglaló előadását az

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagó-

giai Karon A beszédfolyamatosság za-

varai (diszfluencia) felnőttkorban – a

differenciáldiagnosztika lehetőségei a

logopédiában címmel. A kitüntetés

átvételekor elhangzott ünnepi beszé-

dét az alábbiakban olvashatják.

Tisztelt Rektor Úr, tisztelt Rektor-

helyettes Urak, tisztelt Dékán Asszony

és Urak, tisztelt Szenátus, kedves Ven-

dégek!

A számos jubileum közül, amelyre

2014-ben emlékezünk, számomra a leg-

inkább meghatározó az első világhá-

ború kitörésének századik évfordulója.

Ez a száz év számomra azonban nem

csupán világtörténelmi szempontból

jelentős, hanem beszédem fő témája

okán is: különböző összefüggésekben

többször is vissza kívánok rá térni. Po-

zsonyban születtem. A már említett

száz évvel ezelőtt a városban már csak

emlékként élt gyors felemelkedésének

időszaka, amikor a tizenhatodik szá-

zadban (1536-ban) Magyarország fő-

városa és tizenegy magyar király koro-

názásának majdani színhelye lett. Száz

éve, az első világháború előtt Pozsony-

nak mintegy hetvenezer lakosa volt. A

„nagy” európai történelem szempont-

jából Pozsony a közeli Bécs és a kissé

távolabbi Budapest árnyékában meg-

húzódó provinciális település volt. Bra-

tislava–Pozsony–Pressburg: ez a há-

rom, máig használt név jól tükrözi a

város akkori transznacionális jellegét.

A provinciális kisváros békés légköré-

ben németek, szlovákok, magyarok,

zsidók (továbbá horvátok, szerbek,

bolgárok) éltek egymás mellett. Azok a

kiemelkedő képességű pozsonyiak,

akik az érvényesülést keresték, hagyo-

mányosan vagy Bécsbe mentek, mint

például Kempelen Farkas, vagy Buda-

pestre, mint Batthyány Lajos, vagy

még tovább: a Monarchiából a „nagy-

világba”. Akkoriban Pozsony német–

magyar–szlovák háromnyelvű város

volt. A transznacionális Pozsonyban a

német, magyar, szlovák, zsidó stb. hatás

kölcsönös spontán összeolvadása ala-

kította ki a tipikus pozsonyi, „pressbur-

ger” kultúrát. Ebben az értelemben a

pozsonyiak már akkor is európaiak

voltak, amikor egy majdani lehetséges

Európai Unió eszméje még csak alig

megvalósítható utópiának tűnt. (En-

nek az eszmének egyik konkrét, saját

szakterületemet érintő példája a men-

tálisan sérült gyermekek számára léte-

sített és szlovák, magyar, német osztá-

lyokkal működő pozsonyi iskola volt.

Ez a megoldás minden érintett félnek

megfelelt, és általánosan elfogadott

volt. Ehhez a hagyományhoz nyúltak

vissza később a múlt század ötvenes

éveinek az elején, amikor Szlovákiában

magyar oktatási nyelvű speciális osztá-

lyokat és iskolákat létesítettek.) Még a

második világháború után is, amikor

gyermekként nagyanyámmal a piacra

mentünk, az árusokkal magyarul, szlo-

vákul és németül beszéltünk: szükség

szerint vagy éppen a kofa nemzetisége

szerint váltogattuk a nyelveket. Nekem

tehát könnyű európainak lennem:

olyan városban születtem, ahol termé-

szetes volt a trilingvis magyar, német,

szlovák kommunikáció, és természetes

volt több nemzet együttélése.

Elsősorban is tehát az jellemez, hogy

Pozsonyból származom. Másik jellem-

ző „jegyem”, hogy gyógypedagógus s

ezen belül logopédus vagyok. Bár az

utóbbi száz évben Pozsony transznaci-

onális jellege fokozatosan eltűnt, a ma-

gyar és a szlovák gyógypedagógusok

közötti kapcsolatok továbbra is meg-

maradtak – és reményeim szerint meg

is maradnak – olyan formában, hogy

híven tükrözik azokat a viszonyokat,

amelyekkel a pressburgi-bratislavai-

pozsonyi polgári miliőt jellemeztem.

Akármilyen volt a mai Szlovákia ál-

lamformája: monarchia, totalitárius,

demokratikus vagy éppen szövetségi –

a magyar és a szlovák gyógypedagógu-

sok közötti kapcsolatok mindig is

transznacionálisak és kollegiálisak vol-

tak. Jól emlékszem arra, amikor egy

pozsonyi UNESCO-szimpózium

alatt fiatal egyetemi tanársegédként kí-

sérőnek „rendeltek ki” Göllesz profesz-

szor, az akkor budapesti Gyógypeda-

gógiai Tanárképző Főiskola főigazga-

Viktor Lechta professzor 
ünnepi beszéde az ELTE-n
A szlovák és a magyar gyógypedagógia
közös gyökerei, közös aktuális problémái 
és közös jövőbeli lehetőségei
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tója mellé. A főigazgató úr megismer-

kedésünket követően azonnal atyai

pártfogásába vett; én a szimpózium

alatt csak néhány napig kísértem őt, a

professzor úr azonban évtizedekig a

patrónusom maradt: nyugati szakiro-

dalommal látott el, amely az egyéb ke-

let-európai országokkal szemben meg-

engedőbb magyarországi körülmények

között magyar fordításban megjelen-

hetett. A professzor úr kollégákkal is-

mertetett meg, szakmai és személyes

ajánlásokkal látott el.

Mivel egyetemen vagyunk, a magyar

és a szlovák gyógypedagógusok közöt-

ti kapcsolatokról szólva éppen a felső-

oktatás területén megvalósuló együtt-

működésről kell konkrétan szólnom,

bár tény, hogy a felsőoktatási intézmé-

nyi együttműködés a sérült embereket

ellátó intézményekben dolgozó gya-

korlati szakemberek, karitatív és egyéb

egyesületek közötti évtizedes együtt-

működésből nőtt ki. Az intézményi

együttműködés három szempont alap-

ján mutatható be: a közös történelmi

gyökerek, a közös időszerű gondok,

valamint a közös jövőbeli lehetőségek

szempontjából. Érdekes, hogy ebben

az esetben is százéves jubileumról van

szó: egy százéves felsőoktatási együtt-

működés, összetartozás eredményei-

nek összefoglalásáról.

I. Közös gyökerek

A beszédem elején említett százéves

évforduló a szlovák és a magyar gyógy-

pedagógusok közötti felsőoktatási

szintű kapcsolatokra is érvényes: a kö-

zös történelmi gyökerektől a mai idő-

szerű közös feladatokig ível. Éppen a

huszadik század elején virágkorát élő

transznacionális Pozsony időszakára

esik a magyar és a szlovák gyógypeda-

gógia felsőoktatási szintű kapcsolatá-

nak kezdeti időszaka. Vácott ugyanis a

huszadik század legelején, 1900-ban

nyitotta meg kapuit a ma az ELTE

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Ka-

ra néven ismert intézmény jogelődje, a

Gyógypedagógiai Tanítóképző. Figye-

lemreméltó, ez volt a világon az első

ilyen jellegű felsőiskola. Az egyik leg-

nagyobb szlovák pedagógus, Juraj Če-

četka szerint a magyarországi gyógy-

pedagógiai képzési rendszer az akkori

Európában a legfejlettebb volt. Tör-

vényszerű volt tehát, hogy ha régiónk-

ban valaki a gyógypedagógia területén

megfelelő végzettséget kívánt szerezni,

azt csak ebben az intézményben sze-

rezhette meg. Az említett százéves év-

forduló kapcsán nagyon érdekes, mai

itteni fellépésem okán pedig számom-

ra személyesen is több mint szimboli-

kus jelentőségű, hogy a szlovák gyógy-

pedagógia megteremtője, Viliam Ga-

ňo száz éve éppen itt tanult, az akkor

kétéves képzésre 1913-ban iratkozott

be. Itt került a világszerte elismert ne-

urológus, pszichiáter, a gyógypedagó-

giai pszichológia egyik alapítója,

Ranschburg Pál és a pszichológus,

gyógypedagógus Vértes József hatása

alá. Az itt megszerzett képzettség és a

multidiszciplináris tudományos érdek-

lődés segítette őt abban, hogy létre-

hozza és sikeresen fejlessze a szlovák

gyógypedagógiát. Gaňo azonban so-

hasem feledkezett meg alma materé-

ről: ez nem csupán személyes és szak-

mai kapcsolataira és a tudományos

együttműködésre érvényes, hanem

publikációs tevékenységére is. A fo-

gyatékos gyermek nevelése című mo-

nográfiája – amely a gyógypedagógus-

képzésben évekig alaptankönyvnek

számított – ezerkilencszázhatvanhat-

ban egyszerre jelent meg szlovákul és

magyarul Pozsonyban és Budapesten.

Csak mellékesen jegyzem meg, hogy

jellemző és mai előadásom témája

szempontjából szimbolikus jelentősé-

gű, hogy Bárczi Gusztáv, akit 1975-

ben e kar névadójának választottak, a

mai Szlovákia területén, Nyitra köze-

lében született, s kiválóan beszélt szlo-

vákul. Bárczi Gusztáv 1957-ben, egy

körmöcbányai nemzetközi gyógype-

dagógiai konferencián hibátlan szlo-

váksággal tartotta meg előadását. A

gyógypedagógia fejlesztése szempont-

jából a magyar és szlovák gyógypeda-

gógusok számára nemcsak ebben a

kezdeti időszakban, hanem azt köve-

tően, a két világháború között is fontos

volt, hogy elsősorban német források-

ból tájékozódtak. Ez egyrészt az Oszt-

rák–Magyar Monarchiában jelen levő

német hatásból, másrészt pedig a szá-

mos fontos területen domináns német

kutatásokból logikusan következett. A

második világháborút követően a mi

szakterületünkön is a szovjet gyógype-

dagógia befolyása vált meghatározóvá,

az utóbbi évtizedekben pedig az an-

golszász hatásnak vagyunk tanúi.

Mindezen nyomások mellett a magyar

és a szlovák gyógypedagógusok kap-

csolatai töretlenül megmaradtak.

Együttműködési szerződések és infor-

mális személyes kapcsolatok alapján

számos, meghatározó jelentőségű terv

és rendezvény valósult meg. Amikor

1967-ben végre Szlovákiában is elin-

dult az egyetemi szintű önálló gyógy-

pedagógus-képzés, számos szakterüle-

ten éppen magyar forrásokból tájéko-

zódtunk, szereztünk tapasztalatot. A

hetvenes évek elején hallgatóként

kezdtem szlovákra fordítani a Gyógy-

pedagógiai pszichológia című könyvet,

s míg ennek a négyszázhatvan oldalas

alapműnek a fordításán dolgoztam,

Budapestre jártam a szerzőkkel kon-

zultálni. Ezek a nemzetközileg elis-

mert szaktekintélyek még gesztusaik-

ban sem jelezték a velem, a másodéves

hallgatóval szembeni szakmai felsőbb-

rendűségüket. Amikor – már a nyolc-

vanas években – a Gyógypedagógiai

Tanárképző Főiskola akkori főigazga-

tója, Gordosné Szabó Anna alapvető

jelentőségű tankönyvét, a Gyógypeda-

gógiát fordítottuk szlovákra, a profesz-

szor asszony a rá jellemző szerénység-

gel fejezte ki köszönetét azért, hogy

munkáját a szlovák olvasók számára

hozzáférhetővé tettük. Ezeket a szak-

mai, tudományos és egyúttal informá-

lis kapcsolatokat az egyes karok és

szakmai szervezetek, azaz a Magyar

Gyógypedagógusok Egyesülete és a



11

Viktor Lechta – a közös mű fennmarad

2014/4

Szlovákiai Gyógypedagógiai Társaság

között aláírt együttműködési szerző-

dések egészítették ki. A kapcsolatok

sava-borsát azonban mégiscsak a véle-

ményformáló személyiségek informá-

lis, partneri találkozói adták. Köteles-

ségemnek érzem, hogy e helyütt meg-

emlékezzem néhány személyiségről.

Magyar oldalról meg kell említenem

Göllesz Viktort, Illyés Sándort, Méhes

Józsefet, Gordosné Szabó Annát, Bu-

day Józsefet, Lányiné Engelmayer Ág-

nest, szlovák részről pedig Viliam Ga-

ňót, Vladimír Predmerskýt, Anna Bo-

rešovát, Ondrej Matuškát, Štefan

Csonkát, Ján Hučíkot, Jozef Balážt,

Štefan Vašekot, de még további szak-

embereket is említhetnék. A szakterü-

let történetét feldolgozó jövendőbeli

történészek számára ennek az együvé

tartozásnak meggyőző bizonyítékául

szolgálnak majd a Gyógypedagógiai

Szemlében, illetve a Špeciálna pedago-

gika szakfolyóiratban kölcsönösen

megjelentetett publikációk.

II. Közös időszerű problémák

Ami a jelent illeti: a múlt század ki-

lencvenes éveiben Közép-Európában

lezajlott radikális politikai változások

semmiben sem befolyásolták a két or-

szág gyógypedagógusai közötti köl-

csönös jó viszonyt. Természetes volt,

hogy a fogyatékos, sérült személyek

komplex rehabilitációjával foglalkozó,

1991-ben alapított első szlovákiai tu-

dományos igényű szakfolyóirat szer-

kesztőbizottságában lesz magyarorszá-

gi tag. Az ebben a régióban megvaló-

suló első európai szintű nemzetközi

program a Losoncon 1995–1997-ben

megszervezett Gyógypedagógusok

Európai Fóruma volt. A PHARE-

LIEN európai uniós projekt keretében

megrendezett programba tizennégy

ország szakemberei kapcsolódtak be,

törvényszerű volt azonban, hogy a

program alapját a magyar és a szlovák

kollégák közötti kooperáció képezte.

Ennek az európai szintű programnak

az eredményeit egy monográfiában

foglaltuk össze: A gyógypedagógia új

útjai (Pozsony, 1997) magyar és szlo-

vák mutációban is megjelent. A példá-

kat még sorolhatnám. Végül egy sze-

mélyes tapasztalatomat osztom meg

önökkel: amikor 1993-ban a budapes-

ti Gyógypedagógiai Tanárképző Főis-

kola Logopédiai Tanszékén vendég-

professzor voltam, egyetlen pillanatig

sem volt olyan érzésem, hogy külföl-

dön vagyok.

Amint a szakmabeliek tudják, e te-

rületen az egyik rendkívül aktuális kö-

zös probléma az inkluzív oktatás-ne-

velés kérdésköre. Mind a magyar, mind

a szlovák parlament ratifikálta A fo-

gyatékossággal élő személyek jogairól

szóló 2006-os ENSZ-egyezményt.

Ennek értelmében minden fogyaté-

kossággal élő személynek minden ok-

tatási-képzési szinten joga van ahhoz,

hogy inkluzív oktatásban-nevelésben

részesüljön. A többségi iskoláknak fel

kell készülniük arra, hogy minden

gyermek számára – így a fogyatékos

gyermekek számára is – inkluzív okta-

tást biztosítsanak (a jelszó: School for

all!). Ez az elképzelés azonban kétarcú:

egyrészt a fogyatékos személyeknek

elméletileg joguk van az oktatásban

részt venni, másrészt viszont gyakorla-

tilag fennáll a veszélye annak, hogy az

inkluzív oktatás politikailag kikénysze-

rített, elsietett bevezetése éppen azok-

nak az embereknek árt, akik számára

„ki lett találva”. A gyógypedagógia

egyúttal az inkluzív oktatás minőségét

meghatározó tényező: az inkluzív ok-

tatás nem valósítható meg a gyógype-

dagógia közreműködése nélkül. Töb-

bek között ezt a következtetést is meg-

fogalmazták azok a szlovák és magyar

szakemberek, akik az elmúlt hét évben

(2006 és 2013 között) négy közös

nemzetközi konferencián és két közös

kutatási programban vettek részt. A

kutatás folyamatáról a szakemberek

négy tanulmánykötetben számoltak be

(ezekben a magyar kollégák munkái is

helyet kaptak); a legújabb kutatási

eredményeket a Frankfurt am Main-

ban Reflection of Inclusive Education

of the 21th Century címmel tavaly

megjelent közös kötet mutatja be.

III. Közös jövőbeli lehetőségek

A forradalmi változásokat élő mai

Európában – akárcsak száz éve – ne-

héz felvázolni a lehetséges jövőbeli fo-

lyamatokat. Ami a szlovák és a magyar

gyógypedagógiát illeti, itt is megfigyel-

hető azonban egy érdekes párhuzam.

A szlovák gyógypedagógia a nemrégen

alakult önálló szlovák államban, a ma-

gyar gyógypedagógia pedig az utóbbi

évektől egyetemi és doktori szintű

képzési programként fejlődhet tovább.

A szlovák és a magyar gyógypedagógi-

ának újfent közös célja van: a gyógype-

dagógia mint tudományos diszciplína

emancipálása, illetve hogy a gyógype-

dagógus az egymással kölcsönösen ko-

operáló tudományterületek szakembe-

reiből álló csapat egyenrangú tagja le-

gyen. Arról, hogy ezt a közös célt sike-

rül-e közösen elérnünk, majd más fog

beszámolni. Nekem az a megtisztelte-

tés jutott, hogy az elmúlt száz évről be-

széljek.

Hosszú összegzés helyett engedjék

meg, hogy egy rövid idézettel zárjam

beszédemet. „A személyek felcserélhe-

tők, a történet azonban soha” – ezt egy

Magyarországgal szoros kapcsolatban

álló Nobel-díjas, Elie Wiesel írta. Idő-

vel a felejtés fátyla borul azoknak a

szakembereknek a nevére, akik a szlo-

vák és a magyar gyógypedagógia közös

alapjainak kialakításában, a közös ak-

tuális problémák kezelésében és a kö-

zös jövő felvázolásában részt vettek.

Történetük azonban – az összetartozó

személyek közös műve – fennmarad.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket.

Forrás:

http://www.prae.hu/prae/gyosze.php?

menu_id=102&jid=49&jaid=695

A Gyógypedagógiai Szemle nyomtatott

változata ingyenesen elérhető pdf-e itt:

http://www.prae.hu/prae/content/

gyosze/GYOSZE_2014_2.pdf
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(Befejezés az előző számból.)

A hülyeség története

Az én gyerekkoromban a hiperaktív gyerek „MCD”-s,

azaz: minimális cerebrális diszfunkciós volt, tehát ki nem

mutatható agyi károsodást (születés körüli oxigénhiány?)

feltételeztek a túlmozgásos, nehezen terelhető figyelmű,

nem annyira iskolaérett, ám szokatlanul értelmes és sok-

szor kreatív vagy tehetséges gyermekeknél. Az életkor ál-

talában hat év körüli, tehát az iskolakezdéssel, így az „is-

kolaérettséggel” volt kapcsolatban. Csak az a kérdés, vajon

az iskola érett-e. Megérett-e annak megértésére, hogy, a

gyermekek nem naptári időhöz érnek. Sem szoptatási, sem

alvási igényben, sem a mozgás, a beszéd és szociális ügyes-

ségek kezdete kérdésében. Ezután következett a POS-

korszak, mert hát ugye a tudomány fejlődik: sajnos, az

igazság mozgásban van. A pszichoorganikus szindróma ka-

cifántos elnevezés értelmetlen is, mert valami eredete sze-

rint vagy lelki, vagy organikus (= szervi, szervezeti), a

szindróma görögül összefolyást, az orvosi nyelvben a tü-

netek összefolyását – értsd: tünetek együttesét – jelenti.

Magam is „gyanús voltam” POS-ra, hiszen 7 éves koro-

mig az iskolában nem tudtam megülni, szórt volt a figyel-

mem6, s bár tanítónőm lezsenizett, a hiperaktívokra oly jel-

lemző erős, egyben merev igazságérzetem miatt mindenki-

től a hirdetett szabályok megtartását vártam el. Ezt sajnos,

felnőttként is, ezért fáj minden igazságtalanság, esély-

egyenlőtlenség, anyagi és szellemi korrupció – amely

hosszú távon mindenkinek drágább pénzben is, de pszi-

chológiai rombolásban is… Nos, a POS-korszak után jött

László Zsuzsa szellemes mozaikszava, a fimota, amely

egyben segíti a szülők saját, korai „diagnózisát”. (Hogy

miért az idézőjel? Mert a görög diagnoszko = pontosan

megismerek kifejezés „nem jött be” a figyelemzavaros gyer-

mekek esetében, hiszen ez leginkább csak a merev iskolák-

ban probléma.) Figyelemzavar, a mozgáskoordináció

pontatlansága és/vagy túlmozgás, tanulási nehézség, eset-

leg határozottabb tanulási zavar a fő tünetegyüttes.

Csak… hogy mikor, kinél mi számít tanulási zavarnak…

hát ez nagyban szubjektív – még tesztek esetén is. Mert

van olyan tanító, tanárnő, aki a matekot kis versecskékkel,

ritmikus mondókákkal tanítja, így a két agyi féltekét ösz-

szevonva jobb eredményt ér el. Így már érthető a tanár-

kollegák humoros kérdése: »Tessék mondani, a diszlexia

tanulási vagy tanítási zavar-e?« Hát nem nekünk kellene al-

kalmazkodnunk a tanulókhoz? Ezek után jött nálunk az

amerikai pszichológia és pszichiátria divatja, talán pont

azért, amiért a kommunizmusban a szociológia és a pszi-

chológia tiltott, majd kétkedve figyelt „burzsoá áltudo-

mány” volt. Az ADHD lett az új diagnózis – a régi tüne-

tekre már az angol Attention Deficit Hyperactivity Disor-

der utalt, amely figyelemhiányos hiperaktivitás betegséget

jelent. És ezzel együtt ezeket a gyerekeket kezdték az ezo-

terikus irodalomban „indigó”, majd csillaggyerekeknek

(Székely György – Georg Kühlewind írói álnévvel) ne-

vezni. Zsenik és őrültek egyszerre? Dehogy! Csak nem

sablonosak, csak aktívak és egyéniségek. Csak nem gond, hogy

valaki az akárkik között egyéni-ség? Ráadásul: a hiperaktív

nem tud szünet nélküli ingerekre figyelni, de… ez pedagó-

giai elvárási hiba! Az egész rendszer hibája! Államtitkári

szintű szakmai hiba! Az ilyen gyerek nem tud megülni, mo-

zogna, de miért elvárás, hogy üljünk, üljünk… egészen az

egyetemig, s számtalan munkahelyen a halálig – csak üljünk?

Én még 5–6–7–8. osztályban is sok mozgásos feladatot

találtam ki ének- és magyarórákon (pl. balladarészlet

megjelenítése, tánc). 

Ha más szemmel nézünk a hiperaktivitásra, bizony

mást is látunk bennük: ezt előre jelezte a változó diag-

nosztikus elnevezés, bizonytalanságok és ELTÉRŐ peda-

gógusi-gyógypedagógusi NÉZETEK! Valóban van nem

figyelemzavaros hiperaktivitás is, de hangsúlyozom, sok

olyan ELTÉRŐ FEJLŐDÉSI TEMPÓBÓL csináltak

bajt, betegséget és „terápiát”, amely ha nem betegségnek

vesszük (labelling, megcímkézés), nem lesz probléma.

Pláne, ha nem „kezeljük” – ami a csökkentértékűség gene-

rálása! Nincs azon kezelnivaló, amit a pedagógiában,

gyógypedagógiában és fejlődéslélektanban egyaránt indi-

viduális érettségi különbségnek nevezünk (mozgásban, fi-

nommotoros mozgásban, szem-kéz koordinációban, ref-

lexes hangadásban, a korai beszédelemek, beszéd, emléke-

zet, a társas viselkedés alapjai megjelenésében, önkiszol-

gálási szintben stb.). A legtöbb hiperaktívnak nagyobb az

intelligenciája, persze éretlen a motoros és figyelmi telje-

sítménye, ezért kelthet „buta” benyomást – egy teljesít-

ménycentrikus intézményben vagy egy ilyen tanító agyá-

ban. Pedig – Kim John Payne tanár-pszichológus szerint

is – sokszor inkább láthatjuk a fontossági sorrend meg-

jegyzésének zavarát – pl. e sorok írója mindent vissza-

mond egy figyelmi tesztben, ám a sorrendiségben (szek-

vencia) nehézségei vannak. Iskolában gyakori a NEM

IGAZI FIGYELMI ZAVAR, hanem az API = Attenti-

on Priority (fontossági sorrend) Issue (Kim John Payne).

Ráadásul: eltérő óravezetési stílusban nem biztos, hogy

figyelemzavaros lesz az, aki korábban az volt, mert: figyel-

nek rá, nagyon rövid lépéseket, átlátható szabályokat kap, kö-

zösen dolgozik tanárral, diáktársakkal, sokszor jutalmazzák,

Kísérlet az eltérők megmentésére II. 
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igazodnak a tempójához, aktuális állapotához, EZT

LÁTJA A TÖBBI TANULÓ, ezért majd ők is így visel-

kednek felsőbb osztályokban, de majd a saját gyerekeikkel

is! Az igazi pedagógiai integráltság: √ testiség, √ mozgá-

sok, √ érzelmek és mozgások és az √ érzelmi átélése a lá-

tottaknak, hallottaknak, √ értelem-érdeklődés, √ vissza-

csatolás, elismerés. Élményszerűség és humoros – ami a

tanárnak is gyógyszer. Már a puszta adás (a türelmem, idő,

pluszerőfeszítésem adása) is boldogsághormonokat sza-

badít fel! A hiperaktív, „mindenhova figyelő” gyereket ne-

héz is, fáradságosabb is hagyományosan, frontális órame-

netben tanítani, ezért hitték az ilyen munkamódszerű peda-

gógusok azt, hogy ők nehezen/nem nevelhető gyerekek.

De: hogyan, milyen körülmények között? Kik által nem

nevelhetők? Ha van rájuk idő, ha kisebb a tanulólétszám,

ha van adaptív módszer, „nehéz gyerekeink” sikeresen in-

tegrálhatók. A politika ezt nem akarja, mert nem akar

szabadságra nevelni (rabszolgákat akar), sajnos, az iskola

betegít, neurotizál, kevés az együttműködésre épülő csa-

patmunka, sok a verseny, és sok a passzív emlékezeten ala-

puló tudáskövetelés. Ráadásul a nevelés önneveléssel kez-

dődik (Rudolf Steiner), ami erőfeszítést és rugalmasságot,

tehát: nem sémakövetést jelent, a pedagógiában kivált-

képp nem. A hiperaktívaknak rossz a kudarctűrő képessé-

gük – ez egy negatív spirál kezdete lehet, mert negatív ön-

képet, rossz, irritált hangulatot okoz, s iskola- és osztály-

társutálatot indukál, amit a tanítók, szülők oly sokszor

nem tudnak! Kudarc… dac… feladatkerülés… önleérté-

kelés… magatartászavar… depresszió… iskolakerülés…

deviáns élet… droghasználat, sőt, gyermeki öngyilkosság

is lehet a negatív spirál vége – miközben pedig egy tehet-

séggel „állunk szemben” – inkább: egy tehetséggel van fel-

adatunk.

Például amíg a biológusok úgy tartják, hogy a kreativi-

tásért az agyi idegsejtek ingerületvezetését szabályozó ne-

uregulin enzim felel, nem fogják fel, hogy az intelligencia,

a kreativitás nem idegsejti szinten működik, hanem e rend-

szer fölött jelenik meg, erre találtuk ki a részek összmű-

ködéséből hirtelen előálló új tulajdonság, az emergencia fo-

galmát. Ám az egész nem a részek mechanikus összege!

Amíg az etológus a nő elcsábításának tartja a humort, a bi-

ológus pedig a vicsorításból, átalakított agresszióból és a

csoport összetartásából, tehát CSAK a materialista-evo-

lucionista szemszögből gondolja a humor magyarázatát,

addig azt mondatja velem a filozófus

is, a pedagógus is: szellemtelen korban

vagyunk. A kreativitás nem egyszerű-

en az éretlen, az impulzus kontrollálá-

sára kevésbé olajozott agyból pattan

ki, ezen túlléptünk; számos kreatív tí-

pusú személyiség létezik, a szigorú

Kanttól a szórakozott, hiperaktív ! és

provokatív Einsteinen, a hangyaszor-

galmú Bachon át a hisztérikus, nar-

cisztikus Paganiniig, a depressziós

Chopinig és Schubertig, a bipoláris

(mániás depressziós) Balzacig.

A hiperaktív gyerekek többsége ké-

sőbb igen eredeti problémamegoldó lesz,

mert eleve nem sémaszerűen jutott túl

feladatokon. Sokszor az iskolai tehet-

séggondozás egyszerűen több matekot

vagy több magyart jelent, nem pedig azt, hogy máshogyan,

máshonnan és persze egyénre szabottan. Pl. parkettamin-

tákból, sakkból, ritmusoktól elindulni a matek felé. A

POS vagy az ADHAD, valamint alcsoportja, az ADHD

Attention Deficit Disorder = a[z elsősorban] ma: ADS7 fi-

gyelemzavar egyre növekvő száma száma (5-6% mini-

mum, nemek aránya: 1 lány : 4-5 fiú) nem genetikai „fer-

tőződést” jelent, nemcsak a születés körüli (perinatális)

oxigénhiányt8, hanem TÁRSADALMI DEFICITet.

Kellene egy nő / otthon maradó férfi, akinek nem kell

dolgoznia, s lenne IDŐ, FIGYELEM a saját gyerekeink-

re, s kellene egy lelkileg, érzelmileg abszolút meleg, bizton-

ságos gyermekkor, amely mindennek alapja. A hirtelen

megjelenő, de eleddig nem tapasztalt figyelemhiány és

„rosszaság” az otthoni problémák biztos jele; a gyerek csak

tünethordozó, nem vele van baj, hanem a szülőkkel, ez

igazságügyi pszichiátriai tény. A szülőknek egymástól, a

gyerektől történő elidegenedésekor – PA (= Parent Alie-

nation syndrome) – a gyenge gyermeki lélek szinte szét-

hullik. 

Figyelemzavaros lehetek elégtelen táplálkozáskor (éhe-

ző gyerekek Magyarhonban!, keresztényi kultúrértékeket
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hangoztató országban!), stressz, anyagcsere9-, alvászavar,

fiatalkori depresszió (!) és krónikus szorongás hatására is,

ilyenkor az ember hamarabb fárad. A figyelemzavaros fá-

radtság tipikus, az egyre fáradó gyerek / ilyen jellegű fel-

nőtt épp egyre aktívabb, rosszabb, nyűgösebb lesz – para-

dox módon reagál a fáradtságra. Nem tud lazítani, sőt

gyakran aludni sem. Csökken az éberség fenntartásához

szükséges dopamin – és pszichikus erő – szintje. Ezért ittam-

itattam kávét (közös ceremónia!) az egyik hiperaktív

nyolcadikosommal, s bár egy igazgató úr ölébe már nem

ül nyolcadikos, pláne nem kávézik vele (csak 10–50 ml), a

tekintélyelv ostobasága miatt ez számára kitüntető figye-

lem volt, mert otthon ebből jóval kevesebb jutott neki.

Ami az izgatószereket (amphetaminszármazékok) illeti,

csak segítenek, de nem megoldanak, a dopamintermelést

fokozó szerek s általános izgatók paradox hatással vannak

ADHD-s figyelemzavar esetén, tehát inkább megnyugtat-

nak.

A megoldás más szemmel tekintés ugyanarra a dologra

alapon várható. Megújított pedagógiai rendszer. Minél

több információ a médiában „a jó szülőről”, akinek első

dolga szeretettel együtt lenni saját gyerekével, mind az öt

szeretetnyelven10. A második megoldó lépés a saját egyete-

meink… A hiperaktív gyerek (1.) csak 2-3 személyes

helyzetben teljesít jól, (2.) teljesítménye erősen időjárás-

és hangulatfüggő. Hiperaktívnak lenni nem tragédia, HA

felismerik, s ekként történik a gyermek fejlesztése. (3.)

Nehéz összpontosítás (a még éretlen agyi pályák), és

ezért: gyorsan jelentkező fáradtság (de hát az óvoda-isko-

la nem ólombánya!!!) – fáradékonyság. (4.) „Fűrészfogas”,

hullámzó, ingadozó teljesítmény, de ez idővel javul, nem a

rosszra, hanem mindig a jóra és ügyességekre téve a hang-

súlyt: sokat jutalmazunk! – MIÉRT? MERT NEM

GÁTLÁSOSSÁGRA, NEGATÍV ÖNÉRTÉKELÉS-

RE NEVELÜNK! Rosszra, „nem”-re, nem lehet építeni!

6–9 éveseknek nem volna szabad 30 perces óránál hosz-

szabb foglalkozást tartani, azt is humorral, játékkal (mo-

tiváció, hullámzó, de irányított figyelem) – ami tán csak

nem idegen, a pedagógiától??? 

TANÁRAINK NEM ISMERIK FEL az ADH-t,

meg jó néhány, először az óvodában-iskolában jelentkező

problémát. – Fel kell-e ezt a tanároknak ismerniük? Igen,

mert FÉLREMINŐSÍTIK tanítványaikat; kisördög, bé-

na, lusta, hülye, nevelhetetlen. Igen, mert minden osztály-

ban van ilyen (5–7%-os előfordulás11). Mégsem ismerhetik

fel, mert egyetemeink pedagógia tanszékei a leendő taná-

rokat 90%-ban pedagógiatörténettel, tanulásszociológiá-

val, pedagógiai elméletekkel… motiváció, emlékezés, óra-

vázlat, grafikonok… szóval csupa spekulációval (!) etették.

Óravázlat? – De hát a tanárjelölt azt sem tudja, mi lesz az

óráján három perc múlva – csak legyen 1-2 hiperaktívja!

Ugyan már, hallgatóink elébb legyenek képesek egyete-

mista korukban két órát együtt lenni csupáncsak 3-4 gye-

rekkel! Egy tanár szakosnak már az első egyetemi napjá-

tól hospitálnia kellene, frissen, amíg 18-20 éves. Gyere-

kek, gimnazisták közé menni, amíg saját fiatalságát nem

feledi, rokon korosztályaitól nem idegenedett el. Pedagó-

giai pszichológián és persze fejlődéslélektanon, helyzetkeze-

lést segítő gyakorlati tréningeken kívül sok mindenre nincs

szüksége. Mert a fantázia fontosabb, mint a tárgyi ismeret,

legyen az humán vagy technikai haladás. A tanító-, tanár-

jelöltnek először annyi a dolga csak: lenni, „FELHŐT-

LENÜL, KONKRÉT FELADAT NÉLKÜL” kellene

együtt lennie gyermekekkel. Nem pedig „FELADATOK

A GYERMEKEKNEK” helyzetben. És nyilvánvaló,

hogy lehessen mindenhol 7-8 évesen is iskolába menni, s

ha a gyerek tehetséges, inger- és programéhes, legyen szá-

mára is (ingyen) elérhető az iskolai sport, művészet, akkor

is, ha nem iskolás! Továbbá önkéntes mozgalom indítása

hátrányos helyzetű térségek iskoláiban, „védőangyalrend-

szer”: egymásnak segítő diákok, önkéntes pedagógiai asz-

szisztensek, I., II., III. éves egyetemi-főiskolai hallgatók

bevonásával. Hogy ki ne gyomláljuk azt a bimbót, amely-

ből még csodás virág lehet. Ha letaposod… legfeljebb

olyan lesz, mint a többi. Szeretet? Nem értem, hogy nem

lehet a szeretetet és a pedagógiát összekapcsolni. Szeretet:

önmagunk meghaladása – egy másik ember érdekében. Er-

re, ahogy azt a természetben látjuk, minden anyaállat ké-

pes. És mi, emberek?

2014. 4. 28.

Dunkel N Norbert PhD, Debrecen

6 Volt POS-gyerekként igen későn értem, de a három diploma, PhD-

képzés vagy a grafológusi, gyógypedagógusi iskolák, könyveim, tudomá-

nyos publikációim, 108 önálló koncertem mutatja, hogy gyermekkorban

POS-osnak lenni nem jelent örök, megváltoztathatatlan diagnózist

vagy deviáns karriert!!!

7 Attention Deficit Syndrome

8 Magzati mérgek: szén-monoxid, ólom, higany, az újszülött légző-

központjának gyengesége, farfekvés stb.

9 Agyi hormonok, enzimek megzavart termelése, dopamin, idegnö-

vekedési faktor – NGF (nerve growth factor), CTNF (Ciliary neurot-

rophic factor), idegnövekedési faktort termeltető génhiba, NGFI (nerve

growth factor induced gene), BDNF (brain-derived neurotrophic fac-

tor induced gene), stb.

10 Az 1. a minőségi szabadidő: együtt lenni, játék, színház, uszoda,

mese; 2. dicséretek; 3. érintés, simogatás; 4. szívességek, ajándék; 5. se-

gítség. Mindegyik fontos, de az első a legfontosabb: együtt – lenni.

11 Magyarhonban a hátrányos helyzetű települések és a képzetlen

vagy elhanyagoló szülő nem eleget van gyermekével, így a statisztika

regionális eltéréseket mutat.
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„Örömet tudunk szerezni”

Kovács Veronika ízig-vérig színész-

nő, olyan, aki álmodni is szokott arról,

hogy színpadon van. Ha táncol, min-

den porcikája mozog. „Ilyenkor ön-

magamat adom, a mozgással kifeje-

zem, ami bennem van” – mondja.

Több kedvenc darabja is van, a Fiúk,

lányok-at azért szereti, mert a lányok

rózsaszínben vannak, a fiúk pedig

kékben. A rózsaszín a boldogság, az

álom jelképe, a kék pedig a vízé, hajóé.

A múlt század 30-as éveinek hangula-

ta sem áll távol tőle, de ha választani

kell, akkor inkább irány a diszkó.

(„Ránézésre nem biztos, hogy kisac-

colná az ember, hogy úgy hastáncol,

mint egy profi arab démon, és úgy

mozog, hogy csupa öröm nézni; Vera

fantasztikus adottságú táncos, musi-

calszínész – állítja róla darabbeli tánc-

partnere, Müller Péter Sziámi.) Vero-

nika a rendező Elek Dórát is megem-

líti. „Ha nincs rendező, nincs darab.

Izgulok, ha valamit elrontok, de még-

is a mi anyánk a Dóra. Nagyon szere-

tem őt.” Keresztes Anna szeret szere-

pet tanulni. „A véremben van” – mo-

solyog. Arról is beszél, hogy a magán-

életében is pozitív szerepet játszik a

színház, hiszen itt találtak egymásra a

táncos lábú Szilvásy Mártonnal, és

négy éve egy párt alkotnak. Márton

hozzáteszi, hogy ő a tánc mellett ze-

nével és irodalommal is foglalkozik.

Raffai Erzsébetnek a színház egy-

szerre munka és kikapcsolódás. „A Fi-

úk, lányok azért jó, mert vidám darab.

A háború előtt játszódik. Arról szól,

hogy ha az emberek szerelmesek is

egymásba, legyenek toleránsak, ne

menjenek egymásnak. Akkor sokkal

szebb volt a szerelem, a találkozás;

sokkal finomabbak voltak az emberek,

egymás iránt toleránsak voltak.” A

társulat valamennyi tagjához hasonló-

an Medetz Attila is szereti a színhá-

zat. „Azért nagyon jó, mert az embe-

reknek örömet tudunk szerezni, és sok

helyre el tudunk menni, ahová egyéb-

ként nem jutnánk el. Szoktunk vesze-

kedni is, de utána hamar kibékülünk.

Olyan ez a színház, mintha egy nagy

család volna.”

„A színpadon 

a sérültség elfelejtődik”

A Baltazár Színház megálmodója, a

társulat létrehozója Elek Dóra. Párizsi

tanulmányai nagyon jól jöttek tervei

megvalósításához.

– Színházi gyakorlat szempontjá-

ból volt fantasztikus az az öt év. A

világ legjobb színházait élőben lát-

hattam, néha a próbáikon is részt ve-

hettem. Mindenképp sérült színé-

szekkel akartam jól működő, elis-

mert társulatot alapítani, olyanokkal,

akikkel az embernek eszébe sem jut-

na profi színházat csinálni. Aztán a

sérült jelzőt szépen elfelejtjük, mert

ha jól játszik, a színpadon a sérültség

elfelejtődik; a minőség számít. Amit

mi 1998-ban létrehoztunk, az az ál-

maimat is túlszárnyalta.

– Másként kell sérült színészekkel

foglalkozni?

– Nem szoktam felosztani a társa-

dalmat sérült meg nem sérült em-

berekre. Az az érdekes, hogy jó elő-

adást hozzunk létre, a személyiség, a

színész érdekel, nem a baja. Van,

hogy el kell magyarázni a legalapve-

tőbb dolgot, például egy szó jelen-

tését. Máskor meg nem kell, mert

olyan magas szellemiség, hogy neki

teljesen egyértelmű az, amit viszont

neked kellene elmagyarázni. 

– A társulatnak nem értelmi sérült

színészek is tagjai.

– Ebből látszik, hogy nem számít a

jelző. Jó színészek legyenek. Az első al-

kalom 2008-ban a Kőválasz című elő-

„Az az érdekes, hogy jó előadást hozzunk létre”
A Baltazár Színház Galántán

A Carissimi Nonprofit Alap meghívására

hat év múltán ismét ellátogatott hozzánk a

budapesti Baltazár Színház. Ezúttal az 1930-

as évek világát idéző Fiúk, lányok című zenés

kabaréműsorral szórakoztatta a Galántai Vá-

rosi Művelődési Ház színháztermét megtöltő

közönséget. A helyieken kívül Szenctől Ko-

máromig számos településről érkeztek nézők,

és a különleges élményt vastapssal jutalmaz-

ták. Az előadás után lehetőség nyílt a művé-

szekkel kicsit közelebbről is megismerkedni:

magukról, a színházhoz fűződő kapcsolatuk-

ról beszéltek. 

Duray Zoltán felvétele
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adásban volt. Én kértem fel őket. Mi-

kor a Vígszínházban léptünk fel, a fél

Vígszínház nálunk akart játszani.

– Milyen közönséget sikerült kinevelni?

Minden darab tudat alatti nevelés. Ha

valamilyen társadalmi funkciót adunk a

színháznak – márpedig anélkül nem ér-

demes csinálni –, akkor fontos, hogy va-

lami változást hozzon. A nézőnek nem

kell tudnia arról, hogy jó értelemben

vett manipuláció történik. A színház

eszközei arra valók, hogy a nézőt be

tudja vonni egy fantasztikus burokkal, el

tudja benne indítani azt a kémiai folya-

matot, amelyet katarzisnak hívunk.

Minden színházi előadás lényege, hogy

katartikus legyen. Aki ennél alább adja,

annak nem érdemes csinálnia. 

– Hogyan történik a darabválasztás? 

– Nem jó szó a választás. Minden a

műhelyünkben jön létre. Ez alkotó

színház, nem már kész szövegekkel

dolgozunk. Sok darabunkat Vörös Ist-

ván írta, dolgozott már velünk Tóth

Krisztina, meg volt olyan, amelyet én

csináltam. A témákat az élet hozza: ar-

ról szólnak, amiről fontos beszélni. 

– Nem nehéz nekik némelyik darab?

– Egy hangot sem ejtenek ki úgy a

szájukon, hogy ne értenék. Nem bá-

buk, akiket mozgatunk. Ezerszer ele-

mezzük a darabot, és amikor tíz év

múlva bemutatjuk, akkor is, minden

alkalommal. 

– Hivatásos színészként meg tud-

nak ebből élni?

– Meg, de család áll mögöttük; nagy-

részt nem jómódú. De nem ez a lényeg.

Ők csekkbefizetéssel nem foglalkoz-

nak. Kapnak fizetést, jön hozzá családi

pótlék, fogyatékossági támogatás, ami

éppen van. Nem nagy összeg, de össze-

adódik egy tisztességes fizetés. Van, aki

egyedül él, nincs senkije, és van köz-

tünk házaspár is. Persze kell néha se-

gítség az élet gyakorlatiasabb dolgai-

ban, főleg ami számolással jár.

– Hogyan lehet tagja valaki a társu-

latnak?

– Most úgy, hogy eltölt pár évet a

művészeti központban, és képezi ma-

gát. Ha a hit és az akarat, hogy színész

szeretne lenni, tehetséggel párosul, ak-

kor átgondolom. Nem toborzunk, jön-

nek, és jöjjenek is minél többen. Lehet

nálunk tanulni mindenféle művészeti

ágban, nemcsak színészetben képezhe-

tik magukat.

– Mi van még a tarsolyban?

– Most nincs új darab. Ez az évad na-

gyon erős volt, mert október végén be-

mutattunk egy gyerekdarabot, fantasz-

tikusan sikerült; március végén a Bol-

dog órát, és jött májusban a MŰPA-

koncert, amely szintén nagy dobás volt.

Régi álmom, hogy elvigyem az egész

társulatot Indiába. Tíz napra megyünk

januárban magunkba szívni az országot. 

Szeretetszínház

Müller Péter Sziámi költő-énekes-

szövegíró, az And Friends zenekar

tagja évek óta kapcsolatban van a Bal-

tazár Színházzal.

– Természetes jóként fogadtam az

életembe, mert mindig a minőséget és

az egészséges spiritualitást kerestem a

színházban és bármilyen művészeti ág-

ban. És a Baltazárban ez ott van. A vi-

lág nagy színházaitól avantgárd műhe-

lyekig sokat megjártam; itt olyan vala-

mit találtam, amit mindig is a színház

lényegének tartottam. A másik dolog

pedig a baltazárság. Megkérdeztem

Dórát, ismeri-e a Vétlen Baltazár című

francia filmet. Kiderült, hogy éppen in-

nen a név. A baltazárság egyfajta bonyo-

lult ártatlanságot jelent. Olyan emberek

között lehetek, akik meglépték, ami az

életben a legfontosabb: nem hagyják

megölni magukban a gyereket, ártatla-

nok, egyenesek, jó humoruk van, na-

gyon jó köztük lenni. Szeretetszínház.

– A Baltazár Dalműhelyben Árad a

szeretet címmel CD is készült. 

– A lemez bemutató koncertje a

Művészetek Palotája Bartók Béla

Nemzeti Hangversenytermében volt,

és egy spontán folyamatból állt össze.

Kb. két évvel ezelőtt elkezdtem foglal-

kozásokat tartani a baltazárosoknak.

Akkor még az új színház nem épült

meg – azóta egy csodálatos saját szín-

háza van a Baltazárnak a Zsófia utcá-

ban –, s egy budapesti irodalmi klub-

ban befogadtak bennünket. Azt

mondtuk, hogy ez a Baltazár Dalmű-

hely. Rájöttem, hogy ha dalszövegeket

írok, az nagyon jó tárgya lehet sokféle

beszéd- és zenei gyakorlatnak, gondo-

lat- és ritmusjátékoknak. Egy-egy al-

kalommal született egy dalszöveg, el-

kezdtek jönni zenész kollégák, megze-

nésítették, elénekelték, s ebből egy hi-

hetetlen antológiastaféta lett. Nagyon

élveztük. Másfél-két év múlva meg-

született a kb. 21 dalból álló repertoá-

runk, és elkészült egy CD Árad a sze-

retet címmel. Olyan, mintha érzelgős

cím volna, és arról szólna, hogy a sok

nagy művész mennyi szeretetet ad a

Baltazár Színháznak, pedig fordítva

történt. Koncz Zsuzsa azt mondta,

hogy »ahányszor elmegyek a Baltazár

Színházba, azt érzem, hogy árad belő-

lük a szeretet«. Ezért lett ez a címadó

dal, Bódi László Cipő utolsó dala.

Nem volt még olyan koncert, ahol egy-

szerre lépett volna föl Zorán, Bródy Já-

nos, Koncz Zsuzsa, Palya Bea, Szalóky

Ági, Tolcsvay László, a Pa-dö-dő, Ho-

bó… 21 nagyszerű előadó volt, a ma-

gyar könnyűzene élvonala.

„Mint egy kinyújtott kéz”

Varga Klárinak hét évvel ezelőtt

Müller Péter Sziámi hívta fel a figyel-

mét a Baltazár Színházra, és boldog

volt, amikor Edith Piaf-estjének fő-

próbája után Elek Dóra meghívta,

hogy szívesen dolgozna vele. 

– Akkor még nem tudtam, hogy mi-

csoda szerencsém van. Elmondhatatla-

nul sokat adnak. Olyan, mint egy ki-

nyújtott kéz, amelyet megfoghat az

ember. És érzi, hogy otthon van, haza-

talált. Varázslatos emberekkel lehetek

együtt. Ez önmagában olyan energia…

olyan ritka az életben, hogy valakitől az

ember valódi figyelmet kap! Ők nem

úgy kérdezik, ahogy szokták, hogy »na
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hogy vagy?«, és már másfelé néznek.

Belenéznek a szemembe, várják, hogy

mit válaszolok, kíváncsiak mindenre,

amit mondok. Valódi figyelem, igazi

nagy szeretet, hallatlan intellektus.

Együtt van bennük minden.

„Ne félj, majd mi segítünk”

– Hogyan talált egymásra Kecskés

Karina színművész és a Baltazár Szín-

ház?

– Mikor várandós voltam a lányom-

mal, az akkori munkaviszonyom meg-

szűnt a színházban, és Elek Dóra meg-

kérdezte, hogy nem volna-e kedvem

elmenni beszédet tanítani a színház ta-

nulóinak. Először vonakodtam, de

Dóra biztatott, hogy jöjjek el, találkoz-

zam velük. Beléptem a terembe, és

mondtam, hogy »sziasztok, nem is tu-

dom, hogy kell tanítani«, és elsírtam

magam, annyira izgultam. Körülvettek

a srácok, megöleltek, a lányok is el-

kezdtek sírni, és azt mondták, hogy »ne

félj, majd mi segítünk«. Azóta elköte-

lezett hívük vagyok.

– Milyen velük dolgozni?

– Csodálatos. Ők önazonosak, úgy,

mint a gyerekek. Nagy kihívás velük ját-

szani, mert olyanfajta átéléssel lenni a

színpadon, ahogy ők minden pillanat-

ban jelen vannak, nagyon nehéz. Rend-

kívül erős egyéniségek, a hétköznapi

életben is ritkán találkozom ennyire erős

személyiségekkel, mert nekik nem szá-

mít semmiféle társadalmi maszlag meg

hierarchiális hülyeség, ami a hétköznapi

életben jelen van. Ők azért szeretnek va-

lakit, mert jó, szeretni való, nem azért,

mert a fölöttesük. Tiszták az emberi

kapcsolataik, és ez nagyon tanulságos.

Sokat tanulok tőlük: emberséget, tiszta-

szívűséget, toleranciát, türelmet. Csodá-

latos emberek, olyan, mintha feltöltenék

az akkumulátoromat, mikor velük töltök

egy kis időt. Helyére teszik a lelkemet.

Szorgalmasak: megkapnak egy verset, és

a következő órára mindenki amennyire

ideje engedi, megtanulja.

– Színházi körökben milyen helyet

foglal el a Baltazár Színház?

– Sajnos, nem foglalja el azt a helyet,

amely méltó volna. Magyarországon

eleve problémának tartom, hogy a

hendikeppel létező embereket egyfajta

eltartással kezelik. Nem nagyon látni

az utcán vak, mozgássérült, downos

embereket. Nincs tisztelet, és nincse-

nek meg azok a körülmények, ame-

lyekkel könnyebben boldogulhatná-

nak. A társadalom is fenntartással ke-

zeli őket, ez nagyon nagy baj. A Balta-

zár Színház csak önmagában virul: a

színészek annyira lusták, hogy nem-

csak őket nem nézik meg, hanem egy-

mást is alig. Annyira sznob ez a szak-

ma. Az, hogy a Baltazár Színház mi-

lyen helyen van, nem jelent semmit, az

nem a valódi helyi értéke. Nagyon sok

vacak darabban szerepeltem, azt

mondták, hogy milyen remek, és én

tudtam, hogy nekem semmit sem ad.

Most viszont biztos vagyok benne,

hogy amit csinálok, számomra és a né-

zők számára is katarzissal jár. Jót nevet-

ni vagy egy jót sírni: szerintem ez a

művészet célja.

A Baltazár Színház előadását az Emberi Erő-

források Minisztériuma, a Családlánc és a Galán-

tai Városi Művelődési Központ támogatta. T. E.

Fényképek ereje
Hétfő esténként ülnek a finnek a tévé előtt, s egy sorozatot

néznek. Nem szappanoperát, nem is zenei csillagválasztó ver-
senyt, hanem a való világnál is valóságosabbat: dokumentum-
filmet.

Fényképek ereje (Valokuvien voimaa) a sorozat címe, ötleta-
dója pedig Minna Savolainen finn fotós, aki különleges szociá-
lis-nevelő módszerében saját szakmája: képeinek erejét használ-
ja eszközként. Hőseit olyan helyzetben, ruhában és díszletek kö-
zött fotózza, amilyenben ők látni szeretnék magukat. Az erede-
tileg egyszeri alkalomra: egy kiállításra s egy zártabb közösség
számára: oktatásra szánt munka vált a hétrészes televíziós soro-
zat alapjává.

Az észak-karéliai otthonukból és egymástól elszakított nővé-
rek (Niina és Tiina) története, a fia homoszexualitását elfogad-
ni nem képes anya (Eero és Terttu) sorsa, az eltérő jellemű lány
és anya kapcsolata (Greta és Marianna), a gyerekkorukban el-
választott fivérek apjuk után indulása (Franz és Kimi) emlé-
keztet a szlovák televízió családterápiás „postás” sorozatára.
Csakhogy a finn változatban a fotóé a főszerep. A képé, amely
egyszerre a pillanaté és az örökkévalóságé, egyszerre általános és
egyedi, s amely képes felvillantani önmagunkból és a másikból
valami rejtetten, mélyebben meghúzódó szépséget, értéket is.

A fia mássága miatt szégyenkező anya például a szemünk
láttára változik falusi parasztasszonnyá majd középkori várúr-
nővé, ölti fel a finn roma nők sok alsószoknyás, bő fekete szok-
nyáját s a hozzá járó patyolatfehér blúzt. Szerepéhez illően ko-
pogtat be házakhoz s ül le az utca porába – kéregetni. A film el-
ső kockáiról megismert arc önkínzó keserűsége a fotózás során
egyre inkább feloldódni látszik. S mire eljutunk a film végére,
amikor – a sorozat szabályai szerint – a főszereplők maguk mu-
tatják be a meghívott rokoni-baráti társaságnak az általuk is
először látott képeket, már az anya is képes a fiára és önmagára
is mosolyogva, szégyen nélkül, szeretettel nézni.

A sorozat kritikusai, a blogírók, a nézők s a fotós oldalának le-
velezői szerint Minna Savolainen módszerének s a filmnek a
legnagyobb erénye, hogy a látott mélységekig képes megnyitni a
finneket. Bizonyítani, hogy mindannyiunkban ott van a rej-
tőzködő jó, s hogy nem létezik végletesen lezárt dolog, elrontott
élethelyzet, amelyen ne tudnánk változtatni. A képeket nézeget-
ve más, megértőbb szemmel, melegebb szívvel tekint az ember a
másikra és – önmagára is.

Innen pedig már csak egy lépés, hogy képesek vagyunk-e
mindezt megtenni – kamera nélkül is. „Nézzétek, és sírjatok!” –
írja a sorozat kritikusa blogjában. Azt mondom, finneknek és
magunknak is: nézzétek, és gondolkodjatok.

Major Árvácska
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Nemadomfel-nap volt június 9-én a Rimaszombati

Városi Művelődési Központban. Az eseményről az egyik

szervező és a részt vevő pedagógusok egyike osztja meg

velünk gondolatait.

A szervezők és az önkéntesek többéves álma vált való-

ra azon a június napon. Minden egy véletlen találkozással

kezdődött: megismerkedtünk Papp Szabolccsal, a Nem

Adom Fel Alapítvány szóvivőjével. Azzal a bizonyos

„nem adom fel” lelkülettel fokozatosan ismerkedtünk

meg: több eseményen vettünk részt, koncerteken, tábo-

rokban, érzékenyítő foglalkozásokon, s ezeknek köszön-

hetően egyre jobban megértettük, miért is a Mindenki

elég gazdag ahhoz, hogy másoknak segítsen! az alapít-

vány mottója. Fő céljuk a sérült és egészséges emberek kö-

zötti szakadék eltávolítása. Akkor még csak viccelődtünk

azon, hogy Zakál Zoltán, a Nemadomfel együttes front-

embere zenekarával képes felrobbantani bármelyik szín-

háztermet egy fergeteges bulival. Ki gondolta volna, hogy

három évvel később nemcsak koncertezni fognak, hanem

érzékenyítő tréninget is tartanak nálunk?

Az érzékenyítő foglalkozás abból áll, hogy különféle

állomásokon tapasztalati szakértők (a Nem Adom Fel sé-

rült munkatársai) interaktívan mutatják be élethelyzetü-

ket. Például a résztvevők a hallássérült-állomáson megta-

nulhatnak jelelni, a látássérült-állomáson vakvezető ku-

tyával, fehér bottal közlekedni stb.

Hogy mindez létrejöjjön, megfelelő emberekre és se-

gítségre volt szükségünk. Így jött az ötlet, hogy felkér-

jük Zsélyi Katalint, segítsen a szervezésben. El is kez-

dődött a munka, és nagy örömünkre egyre többen tá-

mogatták.

Június 8-án előkészítő délutánt tartottunk, amelyen a

fiatal önkéntesek megismerkedhettek a nemadomfelesek-

kel, berendeztük a termeket, és megbeszéltük a követke-

ző napot.

Másnap kilenc órakor a rimaszombati Tompa Mihály

Református Gimnázium és a Tompa Mihály Alapiskola

több mint 300 tanulója érkezett a helyszínre. Csoportok-

ba osztották őket, s minden csoportnak saját önkéntes kí-

sérője volt, aki állomásról állomásra vezette a tanulókat.

Az egyik állomáson Király Róbert Belián, maga is hal-

lássérült, várta őket; jelelni, szájról olvasni tanította, majd

egy verset is eljelelt. Öröm volt látni, amikor kifelé menet

a gyerekek gyakorolták a megtanult jeleket. Kalmár Judit

két sérült gyermeket nevel, szeretettel mesélt róluk. Az ő

története mai mese, amely tele van megpróbáltatásokkal,

kudarcokkal, tanulságokkal és apró sikerekkel. Szívesen

felidézte beszélgetőtársainak azt az utat, kálváriát,

amelyet bejárt, a nehézségeket, melyeket nagy

akaraterővel sikerült legyőznie a családjának. A lá-

tássérült-állomást két vak lány vezette: Császár

Angelika azt mutatta be, hogyan lehet közlekedni

vakvezető kutyával, Balog Rózsa pedig ugyanezt

fehér bottal. Egy másik teremben nagy csendet

igénylő csörgőlabdázás zajlott. Máthé Gergőnek a

világgal történő kommunikációját nagyban segíti a

kopogtatója, amellyel gyorsan tud szöveget begé-

pelni a számítógépébe. A gyerekek a szájjal festést

is kipróbálhatták. Hogy milyen kerekes székkel az

élet? Erre a kérdésre Tóth Anna adott választ, mi-

után mindenki saját maga megtapasztalhatta a ke-

rekes szék előnyeit és hátrányait. Az ülőröplabda a

tanulók kedvence lett, még a pedagógusok is kipróbálták!

Közben a nagy színházteremben levetítették a Pillangócir-

kusz c. rövidfilmet, amelynek a karok és lábak nélkül szü-

letett Nick Vujicic a főszereplője. Az utána tartott beszél-

getésen Papp Szabolcs segített értelmezni az alkotás mon-

danivalóját. Mesélt magáról is: hogyan került kerekes

székbe, hogyan jutott el egy Székelyudvarhely mellőli kis

faluból Szegedre, és hogyan lett a Nem Adom Fel szóvi-

vője. Szabolcs életvidámsága és vicces, olykor szomorú tör-

ténetei lenyűgözték a gyerekeket.

Összességében az érzékenyítő tréning nagyon jól sike-

rült. Az önkéntesek jól végezték a feladataikat, sőt idő-

Nem adom fel! Ne adjuk fel! Te se add fel!  
Nemadomfel-nap Rimaszombatban
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közben felnőttek is részt vállaltak belőlük. A tanulók ar-

cán pedig a szokásos sajnálat, szánalom helyett a megle-

pődöttség után mosoly jelent meg, s együttérzés és szere-

tet tükröződött. Reméltük, hogy ha a tréning ennyire si-

keres volt, talán telt ház lesz este a Nemadomfel együttes

koncertjén.

Az együttes integrált zenekar, amelyben a szólisták ki-

vétel nélkül sérültek. A fellépések különleges hangulatát

és üzenetét ez adja, s mellette a profi színvonal is jelen van.

Zenei vezetőjük, Kiss Barna bátorítja őket, de mindez a

különleges „nem adom fel” életérzés nélkül nem volna az

igazi. A koncert fantasztikus volt. Elhangzottak szá-

munkra ismert dallamok, amelyek gyorsan belopták ma-

gukat a közönség szívébe. A Soha nem adom fel! című dal

az alapítvány himnuszának is nevezhető, és szerintem so-

káig megmarad az emberek emlékezetében. Az előadás

végén a szervezők és az önkéntesek nagy tortát kaptak,

amelyet a nehéz nap után szűk körben fogyasztottak el.

Közben megosztották egymással élményeiket, érzéseiket.

Ennek a napnak a legfontosabb üzenete: NEM ADOM

FEL!

Czakó Gabriella, a Tompa Mihály 

Református Gimnázium diákja, szervező

*  *  *

Miért is fontos ilyen találkozásokat, érzékenyítéseket

szervezni a tanulók számára? A rendezvény előtt beszél-

getve velük kiderült, hogy sokan közülük negatív érzések-

kel indulnak el az eseményre. Ezen nem is kell csodál-

kozni, hiszen a felnőttek – és ebben az esetben a pedagó-

gusok – között is voltak olyanok, akik visszás érzelmeket

tápláltak a fogyatékosok iránt. Elengedhetetlen az ilyen

eseményeket megbeszélni a tanulókkal, levezetni, mert

szükségük van arra, hogy kibeszéljék magukat, megosszák

észrevételeiket. A rendezvényt követő napon három osz-

tállyal is elbeszélgettem a témáról, föláldozva a tanórái-

mat, mert fontosabbnak tartottam, mint a tananyagot.

Hihetetlen, hogy mennyi mondanivalójuk

volt – amelyet nagy lelkesedéssel osztottak

meg velem –, s mennyi mindent akartak

még tudni és tisztázni. Sokan elmondták:

megváltozott a véleményük a sérültekről,

és szívesen vennének részt más hasonló

rendezvényen. Nagyon tanulságosnak tar-

tották a napot. Néhányan bevallották,

hogy életükben először kerültek közvetlen

kapcsolatba sérült emberrel. Mások azt

fogalmazták meg, hogy sokat tanultak a

nemadomfelesektől, sőt sok egészséges

ember példát vehetne tőlük, róluk akár

életvidámság, kitartás, gondolkodásmód,

akár elszántság terén.

Nem tudom, hogy a részt vevő pedagógusok hogyan

vélekedtek a nap végén, de tanulhatnánk diákjainktól, fő-

leg az alkalmazkodó- és befogadókészségüket, az újra va-

ló érzékenységüket sajátíthatnánk el. Pedagógusok az

SNI (sajátos nevelési igényű) -gyerekekkel nem tudnak

mit kezdeni nálunk – ezt naponta tapasztalhatjuk. Ho-

gyan is tudnának utat találni hozzájuk és az egészségesek

között nevelni pl. egy mozgássérültet? Pedig azok a gye-

rekek ugyanolyan értelmi képességűek, mint egészséges

társaik. Volt szerencsém kezdő pedagógusként megta-

pasztalnom két mozgássérült gyermek nevelését-oktatá-

sát egy befogadó közegben. Nem az egyetem készített er-

re fel, hanem a gyerekek tanítottak, és öröm volt a közös

tanulás, hogy átadták tapasztalataikat, vezettek a nehéz

úton. Az eredmény a napi jó hangulat, a kedvesség, a sok

mosoly, a felemelő pillanatok, egymás elfogadása volt. A

két mozgássérült kislány megtanította, hogy vannak a sé-

rültek között pozitívan gondolkodók, akiknek hatalmas

életösztönük, akaraterejük van, képesek vidáman élni,

mert szeretik az életet. Az osztálytársaiktól pedig azt ta-

nultam meg, hogy természetes, hogy van két mozgássé-

rült társuk, s képesek teljes osztályéletet élni együtt. A

szülők is sokat segítettek és partnerek voltak a nehézségek

leküzdésében. A velük való beszélgetések ugyancsak beé-

pültek a gondolkodásmódomba, életlátásomba, pedagó-

giai gyakorlatomba.

Szükség van az ilyen találkozásokra. A diákok testkö-

zelből tapasztalhatják meg a másságot, hogy a sérültek

nem marslakók, hanem igenis hús-vér emberek. A peda-

gógusoknak is csak ajánlani tudom, mert erre az egyetem

nem készít fel. Tanuljunk, mert soha nem tudjuk, mit kí-

nál és hoz a sors. Főleg elfogadni tanuljunk meg, tolerál-

ni, és segítsünk, mert „mindenki elég gazdag ahhoz, hogy

másoknak segítsen!”

Ádám Lilla, a Tompa Mihály 

Református Gimnázium tanára, résztvevő

Gecse Attila
felvételei
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A helyes orrfújást is meg kell tanulni
Szlovákiai óvodákban, iskolákban járt az EduKid

Az EduKid Speciális Hallásdiag-

nosztikai, Rehabilitációs és Oktató

Központ munkatársai a Carissimi

Nonprofit Alap támogatásával és

együttműködésével június 5-én és

6-án hat szlovákiai óvodában és is-

kolában jártak hallásszűrő körúton.

A hallásszűrés mellett prevenciós

előadásokat is tartottak szülőknek,

pedagógusoknak Nagyfödémesen,

Vásárúton, Ekecsen, Komáromban,

Sárón és Csatán. 

Mindenhol nagy szeretettel fo-

gadták kis csapatunkat: Takács Ka-

talin gyermekaudiológus (hallásvizs-

gálattal, hallássérültekkel foglalkozó

szakember), a központ vezetője elő-

adásában sok fontos dologra hívta

fel a figyelmet, Kapás István a gyer-

mekek hallásszűrését végezte, jóma-

gam pedig játékos foglalkozásokat

tartottam, melyek során a kicsik íze-

lítőt kaphattak a hallássérültek, sike-

tek világáról, és pár jelet is megtanul-

hattak jelnyelven. Ahol a szülők is

jelen voltak – főleg az óvodákban –,

ott elsősorban a kisgyermekkori hal-

lásproblémák okairól, kezeléséről,

megelőzéséről tartottunk felvilágo-

sítást, a gyermekeknek pedig meg-

mutattuk, hogyan is kell helyesen

orrot fújni.

Manó Ivett, a nagyfödémesi óvo-

da igazgatónője elmondta, hogy na-

gyon örültek a lehetőségnek. Intéz-

ményükben ugyan nincs hallássérült

gyermek, de nagyon sok a problé-

más, magatartászavarokkal küzdő

óvodás. Tapasztalataik szerint a szü-

lők nem szentelnek kellő figyelmet

annak, ha a gyermekük náthás vagy

köhög. Pedig ennek következménye

lehet az iskoláskorban gyakori tanu-

lási és viselkedési zavar. „Délelőttről

lévén szó, aggódtam, hogy a szülők

részéről nem lesz érdeklődés. Igye-

keztem kellőképpen felhívni a fi-

gyelmet az előadásra, és meglepeté-

semre többen jöttek el, mint ameny-

nyire számítottam. A végén nagyon

elégedettek voltak, és elmondták,

hogy érdemes volt eljönniük. Azóta

többen érdeklődtek az elhangzot-

takról, sőt néhány anyuka a tájékoz-

tató anyagokat és az elérhetőséget is

elkérte. Köszönöm, hogy lehetősé-

günk volt megismerkedni az Edu-

Kid Központtal. Segítségükkel sike-

rült felhívni a szülők figyelmét arra,

hogy a gyermekek légúti megbete-

gedéseit, középfülgyulladásait ne

hanyagolják el.”

A szlovákiai tapasztalatokról Ta-

kács Katalinnal beszélgettünk.

– Hat óvodában, iskolában járt az

EduKid. Mit tapasztalt? Van-e kü-

lönbség a szlovákiai és a magyaror-

szági helyzet között audiológus-

szemmel?

– Szerencsére olyan intézménye-

ket kerestünk fel, ahol nagyon nyi-

tottak, érdeklődők voltak az óvoda-

vezetők, iskolaigazgatók és a szülők

is. Sajnos, az információáramlás

ugyanolyan gyermekcipőben jár,

mint nálunk, ezért szívesen felaján-

lanám továbbra is a segítségünket,

akár úgy, hogy a magyarországi kon-

ferenciákra szeretettel várjuk őket,

vagy pályázat segítségével ott szer-

veznénk, és mi mennénk ki – na-

gyon fontos lenne az óvodapedagó-

gusok képzése. A szív ugyanúgy do-

bog ott is a gyermekekért, csak meg-

felelő képzést nem kapnak a szak-

emberek, illetve nincs folyamatos

kapcsolattartás közöttük. Hazánk-

ban is megvannak ezek a problémák,

de már nyitottabbak a szakemberek,

Ismerkedés a jelnyelvvel

A nagyfödémesi óvodában (Kapás István,    Takács Katalin)
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emellett az egészségügyi szűrőprog-

ramoknak köszönhetően már meg-

oldott a hallásszűrés, illetve folya-

matban van a megoldása; már csak a

megfelelő eszközparkot kellene biz-

tosítani.

– Mennyire tájékozottak ott az

emberek? Mire lenne szükségük?

– Az alapképzettség nagyon jó, de

az új technológiák, diagnosztikai eljá-

rások, a sajátos nevelési igényű (SNI)

gyermekek képzése, a jelnyelv még

sok esetben ismeretlen. Célzott to-

vábbképzésre nagyon szükség volna.

– Melyik hely, intézmény tetszett

önnek, milyen volt találkozni a pe-

dagógusokkal?

– Az első helyen, Nagyfödéme-

sen az óvodában voltunk. Ott a pe-

dagógusok, szülők nagyon érdeklő-

dők voltak, és kiváló volt a szerve-

zés. Komáromban szakemberek

vártak bennünket. Úgy érzem, ott

igazi szakmai munka folyik – ked-

vesek, érdeklődők voltak, szívesen

fogadnám az egész csapatot egy

napra, hogy a gyakorlatban is lát-

hassák a vizsgálatokat. Minden in-

tézmény más volt, néhol kicsit fel-

borítottuk a megszokott rendet, de

mind a pedagógusok, mind a gye-

rekek nagyon segítőkészek, közre-

működők, érdeklődők és aktívak

voltak. Ahol hallásszűrést is tartot-

tunk, ott megmondtuk a pedagó-

gusoknak, melyik gyermeknek van

mindenképpen szüksége további

vizsgálatokra.

– Tudott-e újat mondani, mutatni

az EduKid, ami a későbbiekben

hasznukra válik az érintetteknek?

– Az új információk megszerzésé-

nek lehetőségeit mutattuk be; elfo-

gadás egy új iránt, egy érzés, mely

mindenkiben ott volt.

– Még három intézmény jelentke-

zett a programra, velük mi lesz?

– Szeptemberben ismét útra ke-

lünk, akkor Fülek, Dunamocs és Ko-

máromszentpéter intézményeibe lá-

togatunk el.

Köszönjük a lehetőséget, és jó hal-

lást kívánunk minden kisgyermek-

nek!

Dubniczki Csilla

kommunikációs vezető – EduKid

Képek: EduKid és Manó Ivett 

A Pöstyénben működő gyógyászati intézmény a re-
ményt adja vissza a súlyosan mozgáskorlátozott, halmo-
zottan sérült gyermekek szüleinek és a központi ideg-
rendszer valamelyik betegségében szenvedő felnőttek-
nek. Az egyik forró nyári napon szakemberek és újságí-
rók ismerkedhettek meg az ott folyó munkával. 

Különleges gyógymód

A központi idegrendszeri károsodások – születés közben
elszenvedett agykárosodás, agyvérzés, szélütés vagy agysé-
rülések – következtében súlyos állapotban levő pácienseket
kétszáz tagú szakembergárda segíti szaktudásával és csúcs-
minőségű gyógyászati eszközök alkalmazásával abban,

hogy javuljon életminőségük, a lehetőségekhez mérten
önellátóvá váljanak, és ideális esetben visszakerüljenek a
munkaerőpiacra. A gyermekek neurorehabilitációja elsődle-
gesen a súlyos fogyatékosság kialakulásának megakadályo-
zására és a lehetőség szerint optimális élettani fejlődés segí-
tésére irányul.

MUDr. Tomáš Sieber orvos igazgató az intézmény egye-
dülállóságát abban látja, hogy a kliensek intenzív, egyénre
szabott és hatékony rehabilitációban részesülnek. A hét hat
napján – állapotuktól és koruktól függően – 5-6 szakember
(orvos, gyógytornász, ergoterapeuta, manuálterapeuta,
masszőr, logopédus) foglalkozik mindegyikükkel napi négy–
hat órán keresztül. A speciális gyógymód abban is kivételes,
hogy részben az űrhajósok számára kifejlesztett ideggyó-
gyászati módszereket s az intenzív gyógyászat módszereit
veszi alapul. Különlegességnek számít a hiperbárikus oxi-
génterápia is.

Kemény munka

Bc. Lenka Besedová főnővér az egész intézményen vé-
gigkalauzolja a vendégeket. Elmondja, hogy a beteg a keze-
lőorvosa ajánlását hozza magával, de mielőtt elkészítenék a
rehabilitációs tervet, az itteni szakemberek is állapotfelmé-
rést végeznek. Utána közlik a pácienssel vagy a szülővel, mi-
lyen eredményre számítson, hogy megelőzzék az irreális el-
várásokat. Csodára ők sem képesek, s gyermekre, felnőttre

Tízéves az Adeli Rehabilitációs Központ

A hiperbárikus kamra
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kemény munka vár. A főnővér a korszerű műszerekkel fel-
szerelt elektroterápiás részleget mutatja. Cipőnket levetve a
tornatermekbe is bemehetünk: tükör előtt egyszerre két-két
gyógytornász foglalkozik a gyermekekkel. Némelyik helyi-
ségben szakemberek irányításával a szülők is részt vesznek a
terápiában. 

Versenyfutás az idővel

A korán elkezdett fejlesztés döntő fontosságú a gyermek
jövőjére nézve, ezért indították el a hat hónapostól kétévesig
terjedő korcsoport számára a BabyMed programot. Ilyen
korban a gyermekek sérülékenyebbek, mint a nagyobbak,
különleges odafigyelést, egyénre szabott kezelést igényel-
nek. Az itt levőknek nagyon súlyos az állapotuk, többnyire
agyi bénulásban, izomsorvadásban, anyagcsere-betegsé-
gekben szenvednek. MUDr. Oľga Boldišová gyermekneu-
rológus a szülő szerepére hívja fel a figyelmet. El kell sajátíta-
nia a gyakorlatokat, hogy otthon folytatni tudja őket, külön-
ben nem sok értelme van az itt töltött két hétnek. Azt is meg
kell tanulnia, hogyan kell megfogni a túl feszes vagy túl laza
izomtónusú gyermeket, hogy ne ártson neki.

Logopédushoz kétéves kor előtt

Az öt logopédiai rendelő egyikében PaedDr. Adelaida
Fábiánová fogad bennünket. Itt is fontos szerepük van a fa-
lakat borító tükröknek és ábráknak. Hat hónapos kortól fo-
gadják a betegeket, a legidősebb kliensük pedig 80 éves
volt. Egy felmérésből kiderült, hogy megkésett pszichomo-
torikus fejlődés esetén jobb eredmény érhető el, ha a logo-
pédiai foglalkozásokat kétéves kor előtt kezdik el, mint ha
két- és hároméves kor között. Ez fontos felismerés, mert ko-
rábban a neurológusok nagyobb gyermekeket küldtek hoz-
zájuk. A logopédus különböző eszközök alkalmazásával a
szájüreg és arc izmainak serkentését végzi. Minden, a kívül-

álló szemében apró eredmény is jelentősen javítja az életmi-
nőséget. A rágási, nyelési nehézséggel küzdő gyermeknél
beindul a rágás, mozgatni kezdi a nyelvét, megtanulja csü-
csöríteni, becsukni a száját, megszűnik vagy csökken a nyá-
ladzás. A tartós eredmény végett az itt megtanult feladato-
kat otthon folytatják a szülők. 

Hiperbárikus oxigénterápia

Végezetül a hiperbárikus gyógyközpontot nézzük meg. Az
oxigénterápiát kiegészítő kezelésként gyermeknek és fel-
nőttnek egyaránt ajánlják. A legkorszerűbb hiperbárikus
kamrában egyidejűleg 12 páciens tartózkodhat. A megnö-
vekedett környezeti nyomáson belélegzett 100%-os oxigén
a tüdőn keresztül nagy koncentrációban jut a vérbe, a vérke-
ringéssel pedig az egész szervezetbe. MUDr. Miroslav Ref-
ka, az Oxymed vezetője elmondja, hogy így regenerálódnak
az inaktív agysejtek, jó eredményeket lehet elérni az elégte-
len vérkeringés okozta krónikus betegségek: diabetikus láb,
lábszárfekély, valamint fertőzések, gyulladások, krónikus fül-
zúgás, migrén esetén, s a terápia erősíti az immunrendszert.
A kezelést kúraszerűen, több héten át kell végezni. Egy-egy
alkalommal 60–120 percig tart, s a biztonságra különlegesen
képzett szakszemélyzet ügyel. 

Nemzetközi hírnév

Az intézményben fennállásának egy évtizede alatt kezelt
mintegy kétezer páciens nagy része külföldi volt. Főként eu-
rópai országokból jöttek, de az Adeli híre az arab világba és
a tengerentúlra is eljutott. Elgondolkodtató, hogy számos
külföldi egészségbiztosító téríti a kezelés költségeit, miköz-
ben Szlovákiában csak részleges költségtérítést sikerült ki-
harcolni. Ezért a kéthetes terápia sok itteni családnak elérhe-
tetlen álom, ajánlott ismétléséről nem is beszélve. Ezért hoz-
ták létre öt éve a fogyatékosokat segítő szövetséget (Asociá-
cia pomoci postihnutým Adeli – APPA). Eddig száz beteget
támogatott. Hozzájárulásának köszönhetően vehetett részt
a terápián az alsóvégtag-bénult tízéves Dominik, akit nagy-
szülei nevelnek. Vagy Jakub, aki a 25. héten született 780 g-
os testsúllyal. Ikertestvére meghalt, ő maga is életveszélyben
volt; súlyos agyvérzésen, bélfertőzésen ment keresztül, mes-
terséges lélegeztetésre szorult. Ma már a hátára tud fordulni,
és vissza. Szülei ennek az eredménynek is nagyon örülnek. És
az intézmény büszkesége, Igor. A 11 éves fiúnak szívbeteg-
ségén kívül jobb karja és lába bénult. A család a kezelések
végett Ukrajnából Szlovákiába költözött. Mivel rendkívüli
sporttehetséget fedeztek fel nála, az APPA kapcsolatba lé-
pett a Szlovák Paralimpiai Bizottsággal. Úszásban és más pa-
ralimpiai ágakban remekel. 

Képek: Adeli (t) 

tő 
ja

A gyógytorna
reményt ad
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Sporttal az egészségért
Az egészségkárosodottak és mozgáskorlátozot-

tak nagypakai GRACE szervezete Sárközi Tibor

elnök vezetésével 2012-ben alakult. Legfőbb célunk

hathatósan segíteni minden olyan tevékenységet,

amely a fiatalok, nyugdíjasok, mozgáskorlátozottak,

illetve egészségkárosodottak önbizalmát erősíti, és

tiszteletet ébreszt más kultúrák iránt.

Szoros kapcsolatokat ápolunk külföldi és hazai

szervezetekkel, szociális otthonokkal és falunk más szerve-

zeteivel. Több magyarországi: tatabányai, tatai, pápai, győri,

szombathelyi és mélykúti szervezettel közös egészségme-

gőrző, valamint sportprogramokat szervezünk. Sok közös

rendezvényünk volt tatai testvérszervezetünkkel, az Áhi Jó-

ga Egyesülettel, melynek Bacsárdi József az elnöke, és a Vo-

zárik Júlia vezette nagymegyeri testvérszervezettel. Idén is

együtt ünnepeltük a nőnapot, mongol napot tartottunk, s

részt vettünk kulturális és egészségmegőrző napokon. Szer-

vezetünk ifjúsági csoportja is sikeresen szerepelt több kultu-

rális rendezvényen és sportversenyen.

Szervezésünkben 72 sportoló részvételével július 12-én

nemzetközi sportverseny és egészségmegőrző program zaj-

lott Nagypakán a mozgáskorlátozottak és ifjúsági csoportok

számára. A sportolók különböző településekről érkeztek:

Győr, Tatabánya, Tata, Szombathely, Nagymegyer, Duna-

szerdahely, Kis- és Nagypaka, s különböző sportágakban

mérték össze tudásukat. Álljon itt az egyes férfi- és női ka-

tegóriák győzteseinek neve: asztalitenisz: Horváth Zsolt

(Győr), Sárközi Zsuzsanna (Nagypaka), kerekes székes ka-

tegória: Benei László (Győr); darts: Malancsin István

(Győr), Malancsin Istvánné (Győr); triatlon: Bacsárdi József

(Tata), Fodor Marianna (Dunaszerdahely);  gerelyhajítás:

Varga Tibor (Nagymegyer), Kónya Erzsébet (Tata); ifjúsági

csoport: Csiba Klaudia (Nagypaka). Nem maradt el a lab-

darúgás és kosárlabda sem. A sportprogramot jóga és

gyógymasszázs követte.

Ezúton is szeretnénk megköszönni szervezetünk támo-

gatását a nagypakai önkormányzatnak és a szponzoroknak.

Sárközi Zsuzsanna

Rövid hírek a tudomány világából

Az autista gyermekek agya nyugalmi állapotban több információt hoz létre 
Az erről szóló tanulmányt kanadai kutatók tették közzé a Frontiers in Neuroinformatics c. szaklapban. Magneto-

enkefalográfiával (MEG) mérték az agytevékenység szintjeit. Ezek a letapogatások bebizonyították, hogy az autista

gyerekek agya nyugalmi állapotban átlagosan 42%-kal több információt generál a nem autistákénál. „Eredményeink

arra utalnak, hogy az autista gyermekeket nem érdeklik a társadalmi interakciók, mivel agyuk több információt hoz

létre, miközben pihen. Ezt mi nagyobb mérvű önelemzésként értelmezzük, amely rendellenességet alakít ki” – nyilat-

kozta Roberto Fernández Galán, a Case Western Egyetem idegtudományi professzora. Az új kutatás alátámasztja az

autizmusról alkotott viszonylag új „intenzív világ” elméletet, amelyet Henry és Kamila Markram idegtudósok terjesz-

tettek elő. E szerint az autizmus egy neurális áramkör túlpörgetésének eredménye, egyfajta idegi „túledzettség” álla-

pota. Általánosabban szemlélve az új kutatás kezdeti lépés az információ kialakulása és a kognitív, pszichológiai jel-

lemvonások közti kapcsolat feltárásában. Forrás: sg.hu/tudomány

Az apa alkoholfogyasztása is károsítja a magzatot
Áttörést jelent az az új kutatás, amely kiderítette, hogy az apa alkoholfogyasztása is árthat a magzatnak – idézte a

Live Science tudományos-ismeretterjesztő portál az Animal Cells and Systems szaklapban megjelent tanulmányt. Dél-

koreai kutatók hím egereknek különböző töménységű alkoholt adtak, egy másik egércsoportnak pedig csak sóoldatot.

Ezután az állatok párosodtak, s az így létrejött magzatokat megvizsgálták a kutatók. Az eredmények bizonyítékkal szol-

gáltak arra, hogy az apa alkoholfogyasztása közvetlenül befolyásolja a magzati fejlődést. Az alkoholt fogyasztó egéra-

páktól származó magzatok agya és szervei rendellenesen fejlődtek, a kontrollcsoportban fogant magzatokéi pedig nor-

málisan. Az eredmények arra utalnak, hogy már a megtermékenyítéskor eldől a magzatok sorsa. Forrás: sg.hu/tudomány 

Lelkes Vilmos felvétele
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Opel Handycars projekt
Beszélgetés Antonín Pokorný projektmenedzserrel

A fogyatékossággal élő embereknek miért éppen az
Opel márkát ajánlja? 

Gépkocsivásárláskor nemcsak az árat érdemes nézni, ha-
nem elsősorban az autógyárak teljes kínálatát ajánlatos. Mi
azt mondjuk, hogy minden szolgáltatás egy helyen: az Opel-
márkaboltokban egy helyen megtalálható a szolgáltatások
teljes skálája. Tanácsot tudunk adni, hogy a fogyatékosságtól
függően melyik a megfelelő autó, biztosítjuk a szükséges át-
alakításokat és a későbbi szervizt. Nincs még egy gépkocsi-
gyár, amelynek a miénkhez hasonló komplex programja vol-
na fogyatékossággal élő emberek számára. Mindehhez né-
met minőséget kínálunk.

A különböző fogyatékosságokkal élő embereknek
más-más típus felel meg. Mindenki számára van ajánla-
tuk?

Megfigyeltük, hogy klienseink nagyot fejlődtek a gépko-
csiválasztásban. Egyre inkább átgondolják, hogy a hét évre
szóló állami támogatást hogyan használják fel a legészsze-
rűbben. Mire kell nekem az autó? Mit fogok csinálni a sza-
badidőmben? Szándékozom-e családot alapítani vagy a
meglevőt gyarapítani? Alkalmas-e a kocsi olyan átalakításra,
amelyre szükségem van?

Igen, lényegében mindenkinek tudunk megfelelőt ajánla-
ni. A Corsa új modellel jelentkezik, az Astrának több változa-
ta is régóta kedvelt, a Combo a kerekes székesek számára
ideális, a Meriva a legkeresettebb a fogyatékosok által, és a
SUV Mokka iránt is van érdeklődés. Aki pedig nagy és ké-
nyelmes kocsit szeretne, a Vivaro és a Movano közül választ-
hat.

Melyek a megbízható szervizek, ha átalakításra van
szükség?

Nem szeretném minősíteni az átalakításokat végzők szol-
gáltatásait. Az OPEL CS a JP Servis társasággal működik
együtt; nekik ehhez egy sor feltételnek meg kellett felelniük,
elsősorban a berendezéseik és a szolgáltatásaik kiváló minő-
ségét illetően. Szlovákiában ezt a társaságot az ARES cég
képviseli, amellyel szintén együttműködünk. Részletesen tá-
jékozódhatnak a www.jpservis.eu honlapon, esetleg közvet-
lenül vagy rajtunk keresztül kapcsolatba léphetnek az ARES
társasággal. Ez a kettő szinte bármilyen átalakítást képes el-
végezni. Éppen most fejeződött be az Izomsorvadásos Bete-
gek Szlovákiai Szervezete számára a Movano átalakítása. Ke-
rekes székben ülve lehet vezetni.

Mire érdemes odafigyelni vásárláskor?
Tisztában vagyok vele, hogy minden a vevő anyagi hely-

zetétől függ. Ennek ellenére mindenkinek, aki használt gép-
kocsit szeretne vásárolni, azt ajánlom, hogy a mi techniku-

sunkkal alaposan vizsgáltassa át. A lefutott kilométerek szá-
mát szinte lehetetlen megállapítani. A használt autó eredetét
bizonyító tanúsítvány pedig nélkülözhetetlen. 

Az új kocsik esetében megpróbálok összeállítani egy »út-
mutatót«:

1. Mekkora autóra lesz szükségem a jövőben?
2. Elvégezhető-e a szükséges átalakítás az általam kivá-

lasztott modellen?
3. Előreláthatóan évente hány kilométert akarok vele

megtenni? Ennek alapján ajánlatos dönteni a dízelolaj vagy
a benzin mellett. Érdemes kiszámítani, hogy dízelmotor ese-
tén megtérül-e a nagyobb beruházás.

4. Milyenek a fogyatékossággal élő személyeknek nyújtott
szolgáltatások az eladás után: a szerviz feltételei, asszisztens-
szolgáltatás, pótalkatrészekre nyújtott kedvezmény stb.

5. Az eladó empátiája és viselkedése.
6. Az eladónak a fogyatékos emberekkel szerzett tapasz-

talatai, referenciák.
A ŤZP és ŤZP-S rokkantigazolványok tulajdonosai ré-

szesülnek kedvezményben? Ha igen, milyen mérték-
ben?

Minden fogyatékossággal élő embernek – nemcsak a
mozgássérülteknek – kedvezményt nyújtunk, tekintet nélkül
a fogyatékosság besorolására és súlyosságára. Ebből a szem-
pontból Csehországban és Szlovákiában egyedülállók va-
gyunk. Kedvezményeink és szolgáltatásaink nemcsak az álla-
mi támogatásokban részesülők, hanem mindenki számára
elérhetők.

A gépkocsi végső árát az üzletkötő számítja ki a választott
konfiguráció alapján. Ilyenkor érdemes kapcsolatba lépni el-
adóinkkal. Általában 24% körüli kedvezményt tudunk nyúj-
tani.

Milyen más előnyöket kínálnak?
A legnagyobb előnynek azt tartom, hogy szolgáltatásain-

kat egy helyen, vagyis az Opel-márkakereskedőknél kínáljuk.
Saját finanszírozási, biztosítási, 6 évre szóló EU-n belüli asz-
szisztensprogramunk, VIP-szervizünk van, mindez baráti kör-
nyezetben. Továbbá együttműködünk az átalakítást végző
cégekkel.
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Milyen pénzügyi szolgáltatásaik vannak?
Fogyasztási hitel, amelyet a ČSOB Leasing társasággal kö-

zösen dolgoztunk ki. Mondanék néhány példát:
OPEL HANDYCARS – előnyös kamat:
• kedvezmény az Opel márkájú új gépkocsi árából;
• előnyös baleset-biztosítás az UNIQA biztosítónál – a kö-

telező biztosítással együtt csupán évi 0,12 euróért;
• minimális kezdőrészlet: 0%;
• maximális kezdőrészlet: 60%;
• törlesztés: 36-tól 60 hónapig;
• ajándék benzinutalvány 200 euró értékben;
• nincs kezelési költség.
Árkalkuláció: OPEL HANDYCARS – új Opel Meriva 1,4

Selection
• beszerzési ár: 13 590 € áfával; 
• törlesztés: 60 hónap;
• teljes hiteldíjmutató (THM): 13,19% a baleset-

és kötelező járműbiztosítással együtt;
• kamat: 6,73%;
• a kölcsön kezelési költsége: 0 €;
• a teljes ár: 17 380 €;
• havi törlesztőrészlet: 244,38 € áfával és az

UNIQA biztosítónál kötött baleset- és kötelező
biztosítással együtt (kedvezményes díjszabás:
2,69%, miközben a kötelező szerződéses biztosí-
tás csupán évi 0,12 €);

• ajándék benzinutalvány 200 euró értékben.
Milyen szlovákiai partnerekkel működnek

együtt, és milyen tapasztalataik vannak ve-
lük?

Az OPEL HANDYCARS program a ČSOB Lea-
sing társasággal, az UNIQA biztosítóval, a Slova-
kia Assistance Autóklubbal, a Fogyatékossággal Élők Szerve-
zeteinek Nemzeti Tanácsával (NROZP), az ARES-szel és az
Izomsorvadásos Betegek Szlovákiai Szervezetével együtt-
működve jött létre. Szoros kapcsolatban vagyunk a kovács-
falvai Nemzeti Rehabilitációs Központtal, és együttműkö-
dést ajánlottunk a Szlovák Paralimpiai Bizottságnak. Szíve-
sen fogadjuk, ha bármelyik más szervezet is szeretné tájé-
koztatni tagjait programunkról. Minden információ megta-
lálható a www.opel-handycars.sk honlapon. A közösségi há-
lók kedvelőit a https://www.facebook.com/opelhandycars
oldalra invitáljuk; már több mint 1200-an lájkolták.

Hogyan történik az együttműködés az Izomsorvadá-
sos Betegek Szlovákiai Szervezetének munkatársával,
Köböl Tiborral?

Elsősorban tájékoztatást nyújt a gépkocsivásárláshoz és
-átalakításhoz igényelhető támogatásokról. Tökéletesen is-
meri a vonatkozó szlovákiai törvényeket és eljárásokat, köz-
tük a fellebbezés módját. A szervezet garanciát nyújt olyan
esetekben, amikor rokkantigazolvánnyal nem rendelkező
kliens kívánja igénybe venni az Opel szolgáltatásait. Ha az
Opel Handycars projekt iránt érdeklődő kliens bizalmas ada-

tait nem akarja az eladó rendelkezésére bocsátani (pl. nem
kívánja megmutatni a Munka-, Szociális és Családügyi Köz-
pont vagy a Szociális Biztosító által kiállított határozatot), bi-
zalommal fordulhat Köböl Tiborhoz olyan igazolásért, amely
feljogosítja az Opel Handycars által nyújtott előnyökre. Az
igazolás a kliens legfontosabb adatain kívül semmilyen
diszkrét adatot nem tartalmaz. Köböl Tibor – a Munka-, Szo-
ciális és Családügyi Minisztérium akkreditációja alapján –
szociális tanácsadóként működik a szervezetben, ezért az ér-
vényes szlovákiai jogi előírásoknak megfelelően kezeli a bi-
zalmas adatokat. Az érdeklődők a következő módokon ve-
hetik fel vele a kapcsolatot: 

Levélcím: OMD v SR, Vrútocká 8, 821 04 Bratislava, hon-
lapcím: www.omdvsr.sk, e-mail: kobol.omdvsr@gmail.com,
telefon: 02/43411686, 02/43410474, 0948 046 672.

A tanácsadás során a következő témákban nyújt tájékoz-
tatást:

– az Opel Handycars valamennyi kedvezménye igénybe-
vételének feltételei;

– a gépkocsivásárláshoz és -átalakításhoz a Munka-, Szo-
ciális és Családügyi Központtól kérhető támogatások igény-
lése és felhasználása;

– a fogyatékossághoz kapcsolódó jogszabályok széle-
sebb kontextusban való alkalmazása.

Az Opel Handycars program nemrégiben rangos elis-
merésben részesült: megkapta a cseh Fogyatékossággal
Élők Szervezetei Nemzeti Tanácsának Mosty nevű díját. 

Ezt a díjat nem állami szervezeteknek ítélik oda a fogyaté-
kossággal élők érdekében folytatott tevékenységért vagy
tettért, esetünkben az Opel Handycars program komplexitá-
sáért és előnyeiért. Nagyra értékeljük az elismerést.

Milyen újdonságokkal készülnek a jövőben?
Ami az Opel Handycars programot illeti, reagálni fogunk

vásárlóink igényeire, de most úgy tűnik, mindenkinek meg-
felel. Szeretnénk kiterjeszteni klienseink körét a nevelőcsalá-
dokra és a közelmúlt háborúinak veteránjaira.

Köböl Tibor az átalakított Movanóval
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Ülök az anyósülésen, jó nyolcvanas

tempóban visz haza az autó a Nemzeti

Rehabilitációs Központból (NRC) Ko-

vácsfalváról, ahol hat hétig voltam

gyógykezelésen.

Gondolatban már a „naplót” fogalma-

zom, amelyet majd a Carissimi olvasói-

nak fogok írni, ugyanis ottlétem alatt, be-

vallom, lusta voltam, így most az emléke-

zetemre hagyatkozom.

Az utolsó estén még grillpartin vol-

tam, ahová az a két diáklány vitt el, aki

gyógytornásznak tanul, és itt végzi szak-

mai gyakorlatát. Kincső rimaszombati

magyar, Meggy pedig vágbesztercei szlo-

vák lány. Kincsőnek rögtön dedikálok egy

verseskötetet, Meggynek pedig valami

versfélét próbálok meg írni – már ami

gyarló szlováktudásomból telik. Neki tet-

szik, és végül is ez a lényeg. (Eszembe jut

egy anekdota Petőfiről, akit még aszódi

diák korában így biztatott meg az egyik

tanára: „Látja, öcsém, egy szlovákból

minden lehet, még magyar költő is.”) Így

aztán megalapoztam a jó kapcsolatunkat;

azért is, mert az utolsó héten a lányokkal

tornázom, miután Olina, az addigi

gyógytornászom szabadságra ment.

Csehországba utazik a gyerekeit meglá-

togatni. Vele is, mint az itteni személyzet

nagyobb részével, évtizedes az ismeretsé-

günk, és barátinak is mondható a viszo-

nyunk. Általában is elmondható, hogy

számomra nagyon fontos, hogy személyes

kapcsolatot tudjak kialakítani az ápoló-

személyzettel, mert különben leblokkolok,

és olyankor a rehabilitáció is nehézkesebb.

Volt már olyan gyógytornász, akivel épp

ezért nem tudtunk együtt dolgozni, és pár

nap elteltével meg is váltunk egymástól.

Ami rendszerint megrémíti őket, az a

nehezen érthető beszédem, pedig ha már

„rám hangolódtak”, ez nem szokott gon-

dot okozni. Igaz, ha engem kérdeznének,

hogy mi zavar a legjobban, én is azt vá-

laszolnám, hogy a nehezen érthető beszé-

dem. Talán ezért is kezdtem el írni, mert

írásban nem kell „megválogatnom a sza-

vaimat”.

Logopédushoz hetente kétszer járok.

Elmondja, hogy miért olyan nehezen ért-

hető a beszédem, gyakorlatokat végzünk,

majd pedig azzal biztat, hogy csak pár év

kitartó gyakorlás, és javulni fog – bár azt

ne várjam, hogy úgy fogok beszélni, mint

egy rádiós showman. Különben irtóra

kedves a csaj. Mindössze az a gondom,

hogy az első emeleten van a helyisége, és

így két kezelés között még a liftekkel is

meg kell birkóznom, ami nem egyszerű

feladat, mivel a gombok nekem túl maga-

san vannak. Ráadásul az ajtókat úgy

programozták, hogy a legrosszabbkor csu-

kódnak, és én elakadok a kocsival.

Naponta 8-9 kezelésem van, így reg-

gel nyolctól fél háromig nem sok szabad-

időm marad. Kivéve a másfél órás ebéd-

szünetet, amelybe még az is belefér, hogy

a betegek többsége lefekszik, kinyújtóztat-

ni a tagjait. Én azonban ezt kihagyom,

hiszen egykor már mennem kell. Dél-

utánra hagyom, amikor véget ér a napi

programom. A nővérek azonban ragasz-

kodnak hozzá, hogy napközben is lefe-

küdjek, mert különben estére bedagadnak

a lábaim. Leginkább Valika „vigyáz

rám”, és érzem, hogy kicsit a szívügyének

is tekint. Nem mintha a többiek nem

szívvel-lélekkel végeznék a dolgukat, hi-

szen másként nem is lehet ezt a munkát

végezni.

Magamban azon szoktam viccelni,

hogy az illetékesek nyilván tudják, hogy a

nővérek munkája megfizethetetlen, ezért

hát nem is nagyon igyekeznek megfizet-

ni. Eszembe jut Števo, a régi ismerős ápo-

ló, akinek a legnagyobb sérelme az, hogy

400, azaz négyszáz euróért végzik ezt

az emberfeletti munkát.

Folyt. köv.

Sztakó Zsolt 

Hat hét Kovácsfalván I.

Olvassa a Carissimit, és nyerjen könyvet!

Az előző számunkban feltett kérdésekre a helyes válaszok: 1. Szlovákiában 1991-ben jött létre a logopédia tan-

szék. 2. A személygépkocsi-átalakításhoz kapható pénzbeli támogatás legmagasabb összege 6 638,79, automata sebesség-

váltós kocsi esetében 8 298,48 euró. 3. Hóka Tímea Görögországban volt önkéntes.

A Carissimi könyv ajándékát Halgas Ildikó kulcsodi  kedves olvasónk nyerte. Gratulálunk!

Új kérdéseink:
1. Mi a címe a Baltazár Színház galántai előadásának? 2. Hogy hívják a Nem Adom Fel Alapítvány szóvivő-

jét? 3. Milyen magyarországi intézmény munkatársai végeztek hallásszűrést szlovákiai óvodákban és iskolákban?

A válaszokat szeptember 15-éig várjuk e-mailben a carissimi.lap@gmail.com vagy levélben a Carissimi,
Bučinová 14, 821 07 Bratislava címre.
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Magyar–szlovák, szlovák–magyar szótár

agyszövet – mozgové tkanivo
agyvérzés – krvácanie do mozgu
beszerzési ár – obstarávacia cena
diabetikus láb – diabetická noha
figyelemhiányos hiperaktivitás (ADHD) – porucha

pozornosti s hyperaktivitou (ADHD)
finommotorika – jemná motorika
fülzúgás (tinnitus) – šumenie v ušiach (tinnit)
gépkocsi-átalakítás – úprava motorového vozidla
gyermekkori agyi bénulás – detská mozgová obrna

(DMO)
gyermekaudiológus – detský audiológ
hallásszűrés – skríning sluchu
havi törlesztőrészlet – mesačná splátka
hiperbárikus kamra – hyperbarická komora
hiperbárikus oxigénkezelés – hyperbarická oxygenotera-

pia
inaktív agysejtek – inaktívne mozgové bunky 
izomfeszültség – svalové napätie
kedvezményes díjszabás – zvýhodnená sadzba
koponyasérülés – poranenie lebky
korai fejlesztés – včasná intervencia
középfülgyulladás – zápal stredného ucha
központi idegrendszeri károsodás – poškodenie centrál-

neho nervového systému
lábszárfekély – vred predkolenia
manuálterápia – manuálna terapia
Nemzeti Rehabilitációs Központ – Národné rehabilitač-

né centrum 
orvos igazgató – medicínsky riaditeľ
oxigén – kyslík
oxigénhiány – nedostatok kyslíka
önellátás – starostlivosť o seba samého
perinatális központ – perinatologické centrum 
Rosa Szociális Otthon Gyermekeknek és Rehabilitációs

Központ – Domov sociálnych služieb pre deti a reha-
bilitačné stredisko Rosa 

specializált rendelőintézet beteg és veszélyeztetett újszü-
löttek számára – ambulancia pre patologických a rizi-
kových novorodencov 

születési sérülés – pôrodná trauma
teljes hiteldíjmutató (THM) – ročná percentuálna miera

nákladov (RPMN)

ambulancia pre patologických a rizikových novorodencov –
specializált rendelőintézet beteg és veszélyeztetett
újszülöttek számára 

detská mozgová obrna (DMO) – gyermekkori agyi
bénulás 

detský audiológ – gyermekaudiológus 
diabetická noha – diabetikus láb 
Domov sociálnych služieb pre deti a rehabilitačné stredis-

ko Rosa – Rosa Szociális Otthon Gyermekeknek és
Rehabilitációs Központ 

hyperbarická komora – hiperbárikus kamra 
hyperbarická oxygenoterapia – hiperbárikus oxigénkezelés 
inaktívne mozgové bunky – inaktív agysejtek 
jemná motorika – finommotorika 
krvácanie do mozgu – agyvérzés 
kyslík – oxigén 
manuálna terapia – manuálterápia 
medicínsky riaditeľ – orvos igazgató 
mesačná splátka – havi törlesztőrészlet 
mozgové tkanivo – agyszövet 
Národné rehabilitačné centrum – Nemzeti Rehabilitációs

Központ 
nedostatok kyslíka – oxigénhiány 
obstarávacia cena – beszerzési ár 
perinatologické centrum – perinatális központ 
poranenie lebky – koponyasérülés 
pôrodná trauma – születési sérülés
porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) – figye-

lemhiányos hiperaktivitás (ADHD) 
poškodenie centrálneho nervového systému – központi

idegrendszeri károsodás 
ročná percentuálna miera nákladov (RPMN) – teljes

hiteldíjmutató (THM) 
skríning sluchu – hallásszűrés 
starostlivosť o seba samého – önellátás 
šumenie v ušiach (tinnit) – fülzúgás (tinnitus) 
svalové napätie – izomfeszültség 
úprava motorového vozidla – gépkocsi-átalakítás 
včasná intervencia – korai fejlesztés 
vred predkolenia – lábszárfekély 
zápal stredného ucha – középfülgyulladás 
zvýhodnená sadzba – kedvezményes díjszabás 

A lap támogatói:

Bauer Edit, Póda Éva, Pódafa, a Comenius Egyetem 
magyar tanszéke, a Szlovák Köztársaság Kormányhivatala

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

carissimi.lap@gmail.com

A Baltazár Színház Galántán (Duray Zoltán felvételei. Írásunk a 15–17. oldalon.)
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Esély fogyatékos és egészségkárosodott embereknek           V. évfolyam, 2014/4., augusztus

Baltazár Színház: 
Fiúk, lányok

Nemadomfel-nap Rimaszombatban

Sztakó Zsolt: Hat hét Kovácsfalván I.

Nemadomfel-nap
Rimaszombat


