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Mi is segíthetünkTartalom
Az egyetem elvégzése után, amikor dolgozni kezdtem, minden sé-

rült gyermeket intézetbe irányítottunk, mondván, hogy ott majd jó ke-
zekben lesz, szakemberek felügyelik további fejlődését. Az intézetek
bentlakásosak voltak, gyakran több száz kilométerre a gyermek ottho-
nától, így a szülőkkel, testvérekkel való találkozások évi pár alkalomra
zsugorodtak. Ilyenkor a szülők nem egyszer sírva tették meg az utat ha-
zafelé, mert gyermekük alig ismerte meg őket, s nem is örült a látoga-
tásuknak. Nem örült, mert ritkán találkoztak, s elszokott tőlük. Akikkel
a mindennapjait töltötte, akik törődtek vele, azok voltak számára a kö-
zeliek, s a távolból érkezőkben inkább idegeneket látott. Már nem tu-
dott érzelmileg kötődni hozzájuk. Az intézetben mindent megkapott,
amire szüksége volt a fizikai fejlődéshez, de mint azt a kutatások is ki-
mutatták, érzelmileg bizony nélkülöznie kellett a szülői, családi szere-
tetet, a meghitt otthoni légkört. 

Azóta változott egy és más a világban. Az 1990-es évek elején, ami-
kor Dániában jártam, csodálkozva láttam, hogy mennyi kerekes székes
és más fogyatékos látható az utcákon. Ott voltak a múzeumokban, kép-
tárakban, játszótereken. Ott mindenkinek természetes volt, hogy ők is
szeretik a szépet, jobban meg akarják ismerni a világot, szeretnének úgy
élni, mint mások. Ahhoz azonban, hogy úgy élhessenek, több segítsé-
get igényelnek. Ha munkába állnak, külön segítőre, ellenőrzésre van
szükségük, több türelemmel kell lenni irántuk. De ha dolgozhatnak, nő
az önbecsülésük, jobban méltányolják azt, aki dolgozik, mert megta-
pasztalják, hogy a munkavégzés erőfeszítéssel jár, és boldogabbak, hogy
ők is tesznek valamit a másik emberért.

Úgy tűnik, hogy éppen a türelem veszett ki világunkból. Mindenki
siet valahová, senki sem szeretne semmit lekésni az életben, s ha vala-
mit nem kap meg vagy ér el azonnal, annak már nem is tud igazán örül-
ni. Pedig ezek az emberek főleg türelmet, tapintatot igényelnek. A tár-
latvezetőnek például meg kell tanulnia, hogy az értelmi fogyatékosok-
nak számukra is érthető szöveget kell mondania. Kerülnie kell az ide-
gen kifejezéseket, bonyolult megfogalmazásokat. Az értelmileg sérültek
képtelenek felfogni a kétértelmű szöveget, s nem tudnak következteté-
seket levonni a hallottakból. Egyszerűen kell nekik mindent megma-
gyarázni, mert ők nem ismerői a témának, csak esztétikai élményekkel
és egy kis tudással gazdagodva szeretnének távozni a kiállításról. Ha-
sonló a helyzet egy étteremben is. Az étlapokat igyekeznek minél mu-
tatósabbra készíteni, érdekes, díszes, nehezen olvasható betűformákat
alkalmaznak, az ételeknek fantázianevet adnak. A pincérnek segítenie
kellene, elmagyaráznia, mit tartalmaz az adott étel, stb. Itt is türelemre
van szükség. Nem rohanhat azonnal a másik asztalhoz rendelést fel-
venni. Minden vendégnek annyi időt kell szentelnie, amennyire szük-
sége van ahhoz, hogy ott kellemesen érezhesse magát. Ha az ilyen em-
bert gúnyos megjegyzéssel illetné, óriási kárt okozna önbecsülésében.
Az érintett elveszíthetné önbizalmát, s lehet, hogy hónapokig nem len-
ne hajlandó kitenni a lábát otthonról, mert erre a kellemetlen élmény-
re gondolna. És sorolhatnám tovább az élet kínálta helyzeteket, ahol ta-
lálkozhatunk velük. Legyünk irántuk türelmesek, hiszen nem tehetnek
arról, hogy ilyen nehéz terhet kell cipelniük. Segítsünk könnyebbé ten-
ni az életüket.

Tudjuk, hogy ha többen visznek valamit, megoszlik a súlya, ez a lel-
ki nehézségekre is igaz. Ha mindenki csak egy kis töredéket vesz is le
mások terhéből, már érezhetővé válik a segítség. Figyeljünk oda a kö-
rülöttünk élőkre, s ha tudunk segíteni, ne legyünk restek!

Dr. Hadas Katalin 
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A 2014-es év egyik kiemelkedő or-

vostörténeti emléknapja október 29-e:

százötven évvel ezelőtt, 1864-ben ezen

a napon nyitotta meg kapuit a pozso-

nyi Országos Közkórház. Erdélytől el-

tekintve, ez volt a korabeli Magyaror-

szág első „országos” kórháza (a több

mint fél évszázaddal idősebb, híres pes-

ti Rókus Kórház nem országos, hanem

csak városi intézmény volt). 

A pozsonyi Országos (később Álla-

mi) Közkórház históriájával a szlovák

orvostörténészek már többször foglal-

koztak, bár többnyire csak annak 1919

utáni, tehát már csehszlovák korszaká-

ra összpontosították figyelmüket. Ke-

vésbé közismert tehát, hogy akár – mai

terminológiával élve – fogyatékosokat

és egészségkárosodottakat ellátó intéz-

mény is lehetett volna belőle. Idézzük

fel az építése és főleg az épület rendel-

tetése körüli bonyodalmakat. 

A kórház történetét először annak

szemorvosa, a korábbi híres országos

szemész, Kanka Károly írta meg az

1865-ben a kórház doktorai által szer-

kesztett Kórházi Szemle című lap 1.

számában. „Még 1858-dik évi Május

hó elején hozzáfogtak az építéshez,

melyet oly gyorsan és sürgősen folytat-

tak, hogy ugyanazon év ősz táján már

födél alá jött a főépület” – írja. Mi

okozta tehát a hatéves késést? Több té-

nyező összejátszása: kitör az „olasz há-

ború”, 1860-ban megbukik a Bach-fé-

le abszolutizmus, s rövid időre visszatér

az 1848-as törvények alapján álló „ma-

gyar éra”. Az egészségügyi közigazga-

tás az újra felállított Magyar Királyi

Helytartótanács kezelésébe kerül,

amely azon a véleményen van, hogy az

épületet más célra kell fordítani. Sőt, a

Pester Lloyd pozsonyi levelezője már

azt is tudni véli, hogy a hatóság „az or-

szág költségén Pozsonyban fölállított,

de még föl nem szerelt közkórházi

épületet a katonaságnak átadni lakta-

nyául” tervezi. Ezt a „kósza hírt” a Po-

zsony megyei főorvos, Gerley János

április 14-én kelt levelében a Gyógyá-

szat című pesti lap hasábjain megcáfol-

ja, már ekkor jelezve, hogy az épületet

„egy jótékony célra” kell „elrendezni”. 

1861 végén véget ér a magyar éra, a

48-as érzelmű megyei főorvosok sorra

lemondanak – így tesz Gerley is –,

visszatér a provizóriumnak nevezett

neoabszolutizmus. A kórház ügye is-

mét megfeneklik. A volt megyei főor-

vos újra szükségét látja annak, hogy

tollat ragadjon. 1862 nyarán, megint

csak a Gyógyászatban, tesz közzé egy

kétrészes tanulmányt A pozsonyi köz-

kórház ügyében címmel. Mint beveze-

tőjében írja, ahhoz a kérdéshez kíván

hozzászólni, „mi célra fordíttassék ezen

szép és nagy palota?”. Talán meglepő,

hogy orvosként ismét nem ajánlja, sőt

„kereken és határozottan” kizárja a köz-

kórházzá való alakítást. Érvei meglehe-

tősen logikusak. Úgy véli, egy „orszá-

gos” kórháznak, melynek feladata 12

„felsővidéki” (felvidéki) megye lakossá-

gát „kórházilag” ellátni, nem az ellátan-

dó terület szélén, „egy szélső megye

legszélső határán” (Pozsonyban), ha-

nem annak közepén, „valahol Nyitra

vagy Barsmegye szélén” kellene meg-

nyílnia. „Az árvai, liptói, zólyomi, ko-

máromi stb. beteg ember” ugyanis

„nem eredhet neki oly költséges útnak

és oly messze világnak” – érvel tovább

doktorunk. Ugyanakkor Pozsony vár-

megye egykori főorvosaként áttekinté-

se van a „két Pozsony” (a megye és a vá-

ros) kórházi helyzetéről, és úgy véli: a

„Pozsony városban fönnálló gyógyin-

tézetek a szükségletnek teljesen megfe-

lelnek”. Szerinte a „város-, irgalmas ba-

rátok-, Erzsébet apácák-, evangyelmi-

(evangélikus), izraelita- és gyermek-

kórházban 280 betegnek van helye”, és

ez elég, sőt a nyári hónapokban ezek az

intézmények „majdnem félig üresen

állnak”.

A második kizárandó lehetőség

Gerley szerint a „tébolydára alakítás”.

Figyelemre méltó és az ő korában

még újszerű az indoklása: „Az elme-

gyógyászat újabbkori vívmányai mél-

tán egy külön szakmáját képezi a

gyógyászatnak, és külön alkotott in-

tézetet is igényel.” Különösen azt hiá-

nyolja, hogy a pozsonyi épület körül,

ha tébolydává alakítanák, hiányozna a

tágas kert és azok a melléképületek,

melyek „szükségesek...a testgyakor-

latnak, szórakozásnak, mindennemű

foglalatoskodásnak”. 

Harmadik helyen kizárná a lelenc-

házzá való átalakítást is. Elvből nem

pártolja az ilyen típusú intézmények

felállítását, mivel tapasztalata szerint

a lelencház „az erkölcstelenségnek

bűnbakja, mely jóllehet a védtelen

csecsemőknek menhelyt ad, s így az

emberiség szolgálatában működik,

mégis az erkölcstelenséget és ember-

telenséget neveli és gyámolítja...”. 

Kétségtelenül bátor és egyéni

szemléletet mutatnak doktorunk „ki-

zárásai”, de akkor mit tartana célsze-

rűnek orvosként: mi legyen a már ál-

ló épület sorsa? Az első olvasatra

Gerley János, a fogyatékos emberekről
való gondoskodás felvidéki úttörője

Dr. Kiss László
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meglepő választ így adja meg: „Egy

ápoló-intézet tehát...az a tevőleges

eredmény, melyhez a kizárási okosko-

dás útján jutottam, és melyre az ún.

kórházi épületet alakítani tanácsos-

nak, sőt szükségesnek tartom. Értek

pedig egy ápoló intézetet, mely ugyan

némi tekintetben egy pótló intézete a

tébolydának lehetne, általában azon-

ban egy önálló intézet legyen, mely-

ben nemcsak a gyógyíthatlan (!) el-

mebetegek, kivált jó indulatúak, ha-

nem főképpen más okokból szeren-

csétlen és gyámolítlan nyomorúak vé-

tetnének föl, p. o. nyavalyatörősek,

hülyék, bénultak és másnemű gyó-

gyíthatlan sínylődők”. A „nyavalyatö-

rős”-t ma epilepsziásnak, a „hülyé”-t

értelmi sérültnek neveznénk. 

Gerleynek különösen ez utóbbiak-

kal, azoknak is speciális „fajtájával”, a

kreténekkel volt gazdag tapasztalata.

Így jellemzi őket: „...törpe, senyves

testtel, elmekorlátozottsággal vagy

teljes butasággal nemcsak családok és

községeknek terhére esnek, de magok

is minden okszerű ápolás, elhelyezés

és nevelés hiányában lelkileg és testi-

leg elkárhoztatva tengődnek, keserves

életökben gyötrődnek, és undorító

mutatványul szolgálnak a világnak,

mennyire elfajulhat az emberi méltó-

ság”. A tapasztalatokat pedig azáltal

szerezte, hogy 1861-ben mint Po-

zsony megyei főorvos elrendelte: a já-

rásorvosok járásukban a „hülyék” szá-

mát írják össze, jómaga pedig „vizsgá-

lati és tanulmányozási tárgyul” tűzte

ki maga elé „ezen fontos közegészsé-

gi ügyet”. 

A már említett, 1861 végi vissza-

rendeződés következtében a tervezett

felmérés félbeszakadt. Gerley így csak

egy volt járási orvosa becslésére tá-

maszkodhat, aki szerint „csak a po-

zsonymegyei Csallóközben a hülyék

száma 2-3 százra fölmegy. Mennyi

mag van itt magában egy ápolóház

vetőföldjére!” – vonja le a konklúziót

Gerley, majd zárszóként megismétli

javaslatát. 

„K imuta tván

így egy ápoló in-

tézet célszerűsé-

gét és szükségét

hazánkban, ala-

kítsuk azt a kér-

déses kórházi

épületet egy ápo-

lóintézetté, sze-

reljük föl ezt cél-

szerűen, hogy a

számtalan szeren-

csétlen sínylődő-

nek legyen egy kis menhelye hazánk-

ban is, és bizton számíthatjuk, hogy a

családapa vagy község még az ország

túlsó széléről sem fogja sokalni azt a

költséget és messze utat, hogy vérét

vagy tagját célszerűen elhelyezhesse.

Az istennek áldása pedig és az üdvös

siker ki nem marad! Dixi et salvavi

animam.” Azaz szóltam, és megmen-

tettem lelkemet. Ezékiel próféta sza-

vait azok szokták idézni, akik azért

figyelmeztetik a vétkeseket, nehogy e

figyelmeztetés hiányában jómaguk is

vétkesnek számítsanak. Nos, az ille-

tékesek – vétkeseknek azért nem ne-

veznénk őket –, talán Gerley szavára

is hallgatva, végül is döntöttek, és bő

két év múlva „országos közkórház-

ként” nyitották meg a pozsonyi „pa-

lotát”. 

Itt talán be is fejezhetnénk a törté-

netet, de nem a kórházépítést ellenző

Gerleyét. Ő ugyanis magánorvosként,

saját szakállára folytatta a csallóközi

értelmi sérültek összeírását, felméré-

sét. Vizsgálatai eredményét a kórház

megnyitását követő évben, 1865 nya-

rán mutatta be – nem akármilyen

hallgatóságnak! Ekkor Pozsonyban

ülésezett a Magyar orvosok és termé-

szetvizsgálók XI. vándorgyűlése. Itt

hangzott el A gyügeség (Cretinismus)

Csallóközben című előadása. Beveze-

tőjében megmagyarázza, miért ha-

gyott fel az addig általa is használt

„hülye” megnevezéssel: „Én a gyügye,

gyügeség szót alkalmasabbnak tar-

tom, gyügyögő, gyügyögni, együgyű,

élhetetlenséget jellemző szóból szár-

maztatik, csallóközi tájszó és ugyan-

abban az értelemben használtatik e

tájon, mint cretin, és jobb hangzású

magyar szó, mint a hülye”. Ma már

tudjuk, hogy a kretenizmus súlyos

szellemi visszamaradottsággal, törpe-

növéssel, aránytalan testalkattal járó

veleszületett kór, melynek oka a pajzs-

mirigyhormon hiánya a magzati fejlő-

dés során. Gerley korában természe-

tesen ezt még nem tudták, és így nem

létezhetett oki (kauzális) kezelés sem.

Ezért Gerley most is hangsúlyozza,

hogy a megoldást csak a „célszerűen

szervezett növeldében és ápoldában”

lehet keresni. Érdekes módon nem

említi az 1862-ben egy országos ápo-

ló-intézetre tett javaslatát. 

Előadása végén sem erre tett javas-

latot, hanem indítványozta a kretének

országos összeírását és azt, hogy en-

nek alapján a következő évi vándor-

gyűlés majd dolgozzon ki ajánlást a

kretenizmus elhárítását célzó intéz-

kedésekre. Előadásának értékét jelzi,

hogy az a vándorgyűlés Munkálatain

kívül a budapesti Orvosi Hetilapban

és a pozsonyi Természettudományi

Egylet német nyelvű évkönyvében is

megjelent. Nem rajta múlott tehát,

hogy újabb figyelemre méltó kezde-

ményezése is pusztába kiáltó szó ma-

radt csupán. A következő évben ki-

tört porosz–osztrák háború, majd a

kolerajárvány nemcsak a vándorgyű-

lés elmaradását okozta, hanem a kre-

tének országos összeírásának kudar-
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Dr. Szegő Tamás-díj Puha Andreának
Dr. Szegő Tamásné és a Magyar Újságírók Országos

Szövetsége 1996-ban alapítványt hoztak létre dr. Szegő

Tamás emlékére, aki jogászként, újságíróként, rádiósként

mindig kiállt az egyszerű, elesett emberekért, és segített

azokon, akik eltévedtek a jog és az élet útvesztőiben. Az

alapítvány célja, hogy kitüntetésben (ösztöndíjban) része-

sítsen évente egy alkalommal két-három 30 év alatti újság-

írót, aki az írott vagy elektronikus média bármely területén

publikációiban kiállt az elesettekért, az érdekeik érvényesí-

tésére képtelenekért.

Az alapítvány kuratóriuma a beküldött, magas színvona-

lú pályázatok közül Simon Krisztiánnak a vs.hu-n megje-

lent Hosszú az út a felszínre c. multimédiás megariportját

ítélte a legkiemelkedőbbnek. Ezen kívül az alapítvány ku-

ratóriuma idén három ösztöndíjat is kiadott. Dr. Szegő Ta-

más-díjban részesült Neuberger Eszter a hvg.hu-n megje-

lent, a menekültek ügyeivel foglalkozó riportsorozatáért,

Szántó Erika az Élet és Irodalomban publikált, kisebbsé-

gek életét bemutató irodalmi riportjaiért, valamint Puha

Andrea a hallássérültek mindennapjait érzékeltető Szájkó-

der blogon megjelent három írásáért. 

„A Szegő-díj számomra igazán kelle-

mes meglepetés volt, úgy hívták fel rá a

figyelmem, hogy érdemes volna pályáz-

nom, én pedig éltem a lehetőséggel, azt

gondolva, hogy miért is ne? Az, hogy si-

került díjazottként végeznem, leginkább

két okból kedves a szívemnek. Az egyik,

hogy újságírónak készültem, és bár hal-

lássérültként feladtam egy kicsit a szak-

mát, s másfelé vettem az irányt, jó érzés,

hogy ennek ellenére úton-útfélen min-

dig kapok egy jelzést, hogy újságírónak

is jó vagyok/lennék. A másik, hogy ez is

egy jel arra, hogy megéri írnom a blo-

gom, foglalkozni az ezzel kapcsolatos

tervekkel, munkákkal. Hiszek benne, hogy ez a blog majd

kinövi magát, és valami több lesz. És minél több visszajel-

zés érkezik, annál inkább hiszek benne. Összességében úgy

gondolom, hogy klassz dolog egy ilyen díj. Motiválja az új-

ságírókat, hogy nem csak a bulvármédia berkeiben érdemes

kóvályogni, hanem az elesettek körül is van bőven írni va-

ló téma.”

Forrás: Szájkóder

Puha Andreának, akinek lapunkban számos írása jelent

meg, szívből gratulálunk a kitüntetéshez. 

cát is. Az 1867-ben Rimaszombat-

ban ülésező újabb vándorgyűlésen

Verebélyi József, Trencsén megye volt

főorvosa Gerley indítványának sorsá-

ról azt jelentette, hogy csak 19 ható-

sági bejelentés érkezett – ráadásul

ezek is „hiányosak és felületesek”. 

Talán jó, hogy Gerley erről már nem

szerezhetett tudomást, hiszen 1867.

május 20-án, tehát pár hónappal a ván-

dorgyűlés előtt elhunyt. Véget ért egy

életpálya, amely 1816-ban kezdődött.

Ekkor a Nyitra megyei Holicson a

Hardlicska szülőknek fiuk született,

aki a keresztségben a János nevet kap-

ta. Orvos lett belőle Pesten. 1841-ben

még Hardlicska néven adta ki a szem-

betegségek differenciáldiagnózisáról

szóló, latin nyelvű orvosavató értekezé-

sét. 1848-ban magyarosította nevét

Gerleyre. Később Pozsonyban műkö-

dött gyakorló orvosként, ill. 1861-ben

rövid ideig ő volt a megyei főorvos.

Talán a névváltoztatás miatt is, Ger-

ley neve ma alig ismert tájainkon. Pe-

dig előadása és kezdeményezése fontos

mérföldkő volt a (csallóközi) kreteniz-

mus történetében: felébresztette az or-

vosi érdeklődést a téma iránt. Abban,

hogy nem kórházat szeretett volna az

épületben, sem a negatívumot kell lát-

nunk, hanem éppen ellenkezőleg: az

elsők közt jelezte Magyarországon (így

természetesen a mai Szlovákia terüle-

tén is), hogy a fogyatékosok, egészség-

károsodottak megkülönböztetett fi-

gyelmet érdemelnek. E figyelem része

kell, hogy legyen, ha indokolt, az inté-

zeti ápolás lehetősége is. 

Sütő András írja: „Önmagát becsüli

minden nemzedék azáltal, hogy tudo-

másul veszi: a világ nem vele kezdő-

dött.” A fogyatékosokról való gondos-

kodás sem a huszadik század találmá-

nya, ahogy sokan gondolják. Ezért be-

csüljük meg jobban Gerley János tö-

rekvéseit is!

Dr. Kiss László
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Miért lett óvónő?

Kiskoromban a kedvesnővérekhez a zárdába jártam óvo-

dába Komáromban, és nagyon szerettem Márta nővért.

Rendkívül kedves, szívélyes volt, sokat énekeltünk, verseket

tanultunk. Nagy hatással volt rám.

A végén mégis pályát módosított.

Az óvodás gyerekek különböző szociális környezetből ér-

keztek, volt közöttük roma származású is. Az egész hetes

óvodára azért volt szükség – hétfőn reggel hozták, és szom-

baton délután vitték őket haza –, mert a főleg a hajógyárban

dolgozó szülőknek az éjszakai műszak alatt nem volt kire

bízniuk gyermekeiket. Sok volt köztük a beszédhibás, ezért

kezdtem el logopédiát tanulni. Szerettem volna az óvodában

maradni és csak logopédiára beiratkozni, de ez nem volt le-

hetséges, kellett hozzá választani a felső tagozatra valami-

lyen tantárgyat. A biológiát választottam. Mikor 1971-ben

végeztem, mivel akkor még kevés szakképzett gyógypeda-

gógus volt, felajánlották a szlovák kisegítő iskola igazgatói

helyét, de nem vállaltam el, mert nem szakosodtam kisegítő

iskolára. A kórházi iskola igazgatói posztját viszont elvállal-

tam, mert ez közelebb állt hozzám.

Hogyan működött a kórházi iskola?

1966-ban a szemészeten nyílt meg, később a gyermekosz-

tályon, a sebészeten, a fül-orr-gégeosztályon és a fertőzőn is

elkezdődött a tanítás. A tanulókat szeretetteljes bánásmód-

ban részesítettük, és mindenkivel egyénileg foglalkozunk.

Azon fáradoztunk, hogy eltereljük figyelmüket a betegsé-

gükről és attól való félelmüktől, hogy lemaradnak a tanulás-

ban. A kórházi tanításnak a gyógyulási folyamatot kell elő-

segítenie. Arra törekedtünk, hogy pozitív élményekben le-

gyen részük, és ne érje őket stresszhatás. A tanítás a meg-

szokott pedagógiai munkától abban tért el, hogy az osztály-

ban különböző évfolyamokba járó tanulók voltak, alap- és

középiskolások egyaránt. Emellett óvoda és napközi is mű-

ködött. A tanítás olyan nyelven folyt, amilyen tannyelvű is-

kolából jött a gyermek, tehát magyarul, szlovákul, sőt oro-

szul is, hiszen a városban állomásozó szovjet katonáknak a

családjuk is itt volt. 

Volt pontos órarendünk, külön a magyar és külön a szlo-

vák iskolások részére, a gyermek – állapotától függően – egy,

két, három vagy négy órát tanulhatott naponta. Megtörtént,

hogy az egyik nyolcadikos kezdetben nem akart tanulni.

Ráhagytam, nem erőltettem; aztán két nap múlva már ő is

könyvet kért. Aki nem érezte jól magát, annak felolvastunk,

vagy elbeszélgettünk vele, pszichoterápiát kapott. Ezeknek a

gyerekeknek szeretetre volt szükségük. Vigasztaltuk őket, ha

szomorúak voltak. Nagy bizalommal voltak irántunk. Ak-

koriban nem engedték be hozzájuk a szülőket, kicsit a szü-

leiket is pótoltuk számukra. Olyan trükkökhöz folyamod-

tam, hogy szóltam a szobaorvosnak, hogy erre meg arra van

Névjegy:

Tanulmányok:

1957 érettségi (Magyar Tannyelvű Pedagógiai 

Iskola, Komárom)

1971 logopédia-szurdopedagógia (hallássérültek 

pedagógiája)-biológia szak (Comenius 

Egyetem, Pedagógiai Kar, Nagyszombat)

1977 tiflopedagógia (látássérültek pedagógiája) szak 

(Comenius Egyetem, Pedagógiai Kar, Pozsony)

1983 doktorátus (ugyanott, tiflopedagógiából)

Munkahelyek:

1957 óvónő (Komárom, Béke utcai óvoda)

1958 igazgató (Megyercs, óvoda) 

1959 óvónő, 1961–1971 igazgató (Komárom, 

Komenský utcai egész hetes óvoda) 

1971–2006 igazgató (Komáromi Kórházi Alapiskola)

1972–1977 logopédus (Komáromi Járási 

Egészségügyi Intézet)

1979–1989 Komáromi Járási Pedagógiai Központ, 

járási metodikus, az iskolai logopédiai kabinet 

vezetője

1981–1989 a kerületi pedagógiai intézet logopédiai 

kabinetjének tagja (Pozsony)

Társadalmi munka:

1984–1994 a Szlovákiai Gyógypedagógiai Társaság 

ortoptikai alszekciójának elnöke

1994–2012 a tiflopedagógiai szekció elnöke

A gyerekek érdekeit tartotta szem előtt
Bemutatjuk Körtvélyesi Piroska gyógypedagógust
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szüksége a gyereknek, így nagy nehezen három hét után be-

engedték hozzá az édesanyját. 1989 után már velük lehettek

a szülők, akkor meg az volt a zavaró a tanulásban, hogy szin-

te állandóan ott voltak. A tantestület nagysága változó volt,

egy időben tízen is tanítottunk, de aztán csökkent a létszám,

mivel a tanuló is kevesebb lett. 

A szemészeten lévő osztályban a tompalátó és kancsal ta-

nulók általában háromhetes ortoptikai és pleoptikai gyakor-

latokon vettek részt a kétszemes (binokuláris) együttlátás

megszilárdítása végett. Ugyanis a látási figyelem a jól látó

szemre összpontosul, és a gyengét a gyermek kevesebbet

használja. Így az működésben elmarad, és tompalátású lesz.

A tompalátás megszüntetésére szemtakarásos (okklúziós)

kezelést kaptak: a jó látásélességű szemüket letakarták, és

ezáltal a másikat kényszerítettük munkára, így kellett tanul-

niuk.

Eleinte a tankönyvükből nem tudtak olvasni, készítettem

számukra nagy betűs segédeszközöket, majd fokozatosan

csökkentettük a betűnagyságot. Megtanultak leragasztott

szemmel olvasni, és a harmadik héten már a saját könyvei-

ket tudták használni. Amíg a szemük rendbe nem jött, ott-

hon is kellett a tapasz. Akinél gyakorlatokkal és a szem le-

ragasztásával nem értek el javulást, azt műteni kellett. Mű-

tét után úgy tanultak, hogy felvettem magnóra a tananyagot,

és fülhallgatón keresztül hallgatták. A műtéteket Joachim

József neves szemorvos, a szemészeti osztály alapítója vé-

gezte. Híre az országhatáron túlra is eljutott. 1979-ig dolgo-

zott ott. 

Miután nyugdíjba mentem, megszűnt az iskola igazgató-

sága, és a kórházi iskolát a szlovák kisegítő iskolához csatol-

ták. Már korábban is tervezték, de ellenálltam. Nem volt jó

döntés, mert ezek a gyerekek nem értelmi sérültek, hanem

betegek. Jelenleg a sebészeten és a gyermekosztályon folyik

csak tanítás. Egyébként az a fajta kórházi tanítás, amelyet mi

végeztünk, nem volt a környező országokban sem. Magyar-

országon is csak a közelmúltban vezették be a mi példánk

alapján.

Időközben a látássérültek pedagógiájára is szakosodott.

A tiflopedagógiával azért kezdtem el foglalkozni, mert a

szemészeten szembesültem a látássérült gyermekek problé-

máival. A főorvos úr biztatott a továbbtanulásra, hogy ennek

van jövője. A doktorátusomat is tiflopedagógiából szerez-

tem, és Kornél Čajka docens úr felkért, hogy maradjak a

tanszéken. De nem akartam Komáromot, a munkahelye-

met, a családot itt hagyni.

A Szlovákiai Gyógypedagógiai Társaságban is ez volt a

szakterületem. Az ortoptikai alszekcióban a kancsal és tom-

palátó gyerekekkel foglalkoztunk. Azért volt rá szükség,

mert sok óvodáskorút érint ez a probléma. Hozzám tartoz-

tak az országszerte létesített ortoptikai központok. Szemi-

náriumokat, konferenciákat, mintatanításokat tartottunk. A

tiflopedagógiai szekcióban is több hazai és nemzetközi

gyógypedagógiai konferencia és szeminárium szervezője

voltam; kiadtunk nyolc tanulmánykötetet és több CD-t.

Cikkeim, tanulmányaim jelentek meg gyógypedagógiai

szaklapokban. A szekcióhoz tartoztak azok a Szlovákiában

működő iskolák, óvodák, amelyekben látáskárosodott gyer-

mekek tanultak. Szoros szakmai kapcsolatot tartottunk fenn

magyar-, lengyel-, cseh- és bajorországi gyógypedagógiai

társaságokkal.

Nyugdíjaséveit sem tölti tétlenül.

Nem unatkozom. 2012-ben megválasztottak a Komáro-

mi Protestáns Nőegylet elnökének. Sok más mellett a refor-

mátus egyházban lévő fogyatékos gyermekek és szüleik ré-

szére zenés szeretetvendégségeket szervezek, s több alka-

lommal társszervezője voltam a halmozottan sérült fiatalok

és segítőik szakmai napjának. Továbbra is aktívan részt ve-

szek a szakmai konferenciákon, szimpóziumokon itthon és

külföldön. Rendszeresen tanulmányozom a gyógypedagó-

gia legújabb fejleményeit. Tevékenykedem a Szlovákiai Ma-

gyar Egészségügyi Társaságban, a Komáromi Magyar Gim-

názium Öregdiákjainak és Tanárainak Baráti Körében, tag-

ja vagyok a Komáromi Öregdiák című újság szerkesztőbi-

zottságának.

Munkája nem maradt észrevétlen.

Többször részesítettek járási és kerületi kitüntetésben.

Felemelő érzés volt számomra, amikor a szlovákiai gyógy-

pedagógia elméletének és gyakorlatának fejlesztésében való

részvételemért 1984-ben egykori tanáraimmal együtt ve-

hettem át a Szlovákiai Gyógypedagógiai Társaság elismerő

oklevelét. Megkaptam az oktatási miniszter elismerő okle-

velét, az oktatási minisztérium gyógypedagógiai osztályától

pedig köszönőlevelet. 2006-ban gyógypedagógusi tevé-

kenységem elismeréseként a Szlovákiai Gyógypedagógiai

Társaság a szlovák gyógypedagógia jeles személyiségei közé

sorolt be, és egyedüli magyarként bekerültem az Efeta című

szakfolyóirat évkönyvébe.

Visszatekintve elégedett az életével? 

Igen, azt csináltam, amit szerettem. Nyugdíjba vonulá-

somkor a sebész főorvos azzal búcsúzott el tőlem, hogy úgy

fog rám emlékezni, mint aki mindig a gyerekek érdekeit tar-

totta szem előtt, védte őket, és mindent el tudott érni, ami-

re szükségük volt. 

Mindig igyekeztem megkönnyíteni a fogyatékkal élő

gyermekek helyzetét, hogy az oktatás-nevelés során ne ke-

rüljenek hátrányba egészséges társaikkal szemben. Igyekez-

tem segíteni őket jogaik érvényesítésében, a mindennapi

életbe való beilleszkedésükben. Nem utolsósorban el kell

mondanom, hogy munkám sikeres végzéséhez a férjem és a

lányom által megteremtett biztos, kiegyensúlyozott családi

háttér nagyban hozzájárult, ezért hálával tartozom nekik.

Tóth Erika
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Évi tízezer küldemény

A könyvállományt 5500 hangos- és

2500 Braille-írásos könyv alkotja, a

gyengén látók számára pedig síkírásos,

nagyobb betűs kiadványokat nyomtat-

nak. Évente 200 új hangos- és 120

Braille-írásos könyv készül náluk, a

nyilvántartott felhasználók száma hét-

ezer körül van. A legfontosabbnak a

könyvtári információs szolgáltatások

részlegét tartják, hiszen itt kerülnek

közvetlen kapcsolatba az olvasókkal.

Alena Repaská részlegvezető: „Nálunk

kezdődik minden; a kiadási bizottság

évente négyszer ülésezik, az választja ki

a kiadásra váró könyveket. Amikor el-

készülnek, visszakerülnek hozzánk,

feldolgozzuk, nyilvántartásba vesszük,

majd eljuttatjuk őket az olvasóhoz. Vá-

rosunkban (az épületünkben levő

gyermek- és a főtéri felnőttkönyvtár-

ban) ezer felhasználónk van, és továb-

bi ezer országszerte, ugyanis 30 városi

(vagy járási) könyvtár zenei részlegén

fiókkönyvtárat működtetünk. Erre az

olvasóval való közvetlenebb kapcsolat

végett van szükség, hogy például Ri-

maszombatban vagy Komáromban

személyesen is elmehessen a könyvtár-

ba, elbeszélgethessen a könyvtárossal.

Vannak tíz darabból álló hangos-

könyv-válogatásaink, amelyeket

könyvtárról könyvtárra vándorolta-

tunk, negyedévenként. Másik tevé-

kenységünk, hogy évente tízezer – spe-

ciálisan becsomagolt – hangos- vagy

Braille-írásos könyvet postázunk az

itthoni és külföldi olvasóknak. A szol-

gáltatás ingyenes, és miután elolvasták,

vissza is ingyen küldhetik. Arra azon-

ban nincs lehetőség, hogy a csomagba

síkírásos nyomtatványt is tegyünk,

mert büntetés jár érte.”

A folyóirat-szerkesztőség

„Tizennyolc különböző, Braille-írás-

sal és/vagy hangos formában, illetve

nagy betűs síkírással megjelenő perio-

dikus kiadvány készül nálunk; ezek az

elektronikus könyvtárunkba is beke-

rülnek. A legrégebbi és legjelentősebb

a látássérültek életével foglalkozó

Nový život, amely a 65. évfolyamánál

tart – ismerteti a négytagú szerkesztő-

ség munkáját Gabriela Rerková fő-

szerkesztő. – Van női és ifjúsági maga-

zin, továbbá különböző szakterületek-

re – sport, zeneoktatás, kultúra, tudo-

mány, irodalom, vallás – fókuszáló fo-

lyóiratunk. Ezenkívül válogatásokat

készítünk szlovák folyóiratokból (Ži-

vot, Zdravie, Slovenka, Diabetik). A

lapokat jelképes előfizetési díj ellené-

ben lehet megrendelni. Szerkesztősé-

günkben történik az asztali és falinap-

tárak nyomdai előkészítése is. Tapint-

ható képekkel kiegészített falinaptá-

runk 1988-ban jelent meg először.”

Érdekes volt látni a gyakorlatban,

hogyan történik számítógépen a

Braille-írásos újságok korrektúrája.

Ezt a feladatot – amely azért is fontos,

mert bizony az olvasók szóvá teszik, ha

hibát találnak – két vak munkatárs

végzi. Megcsodálhattam a nyomdát is,

ahol hatalmas, nagy teljesítményű gé-

peken készülnek a hagyományosaknál

jóval terjedelmesebb Braille-írásos

könyvek: óránként 1600 pontírásos ol-

dalt képesek kinyomtatni. Egy kisebb,

régebbi típusún pedig már a jövő évi

naptárt nyomtatták, lapjain a pontírás

mellett nagy betűs síkírás is van.

A hangstúdiók

Jó egy évtizede a japán nagykövet 18

millió koronát ajándékozott a könyv-

tárnak, ebből sikerült a legkorszerűbb

technikával felszerelni két hangstúdiót.

A hangoskönyvek felvétele minden-

nap folyik, kivételes esetben hétvégén

is, ha a színész vagy az önkéntes felol-

vasó csak akkor ér rá. A könyv terje-

delmétől függően a felvétel két-három,

néha hat napig is eltart. A kész anyagot

a technikus megvágja, és MP3 formá-

tumba konvertálja. WMA formátum

Hatvannyolc éve 
a látássérültek szolgálatában

A nagy múltú szepességi város, Lőcse nevének hallatán nemcsak Korpo-

nay Julianna, a lőcsei fehér asszony alakja vagy Mikszáth Kálmán A fekete

város című regénye ugrik be az embernek, hanem az is, hogy ott van a szlo-

vákiai vakok és gyengén látók képzésének központja. Az iskola és a rehabili-

tációs központ mellett Matej Hrebenda vak szlovák nemzetébresztőről és

népi íróról elnevezett könyvtáruk is van a látássérülteknek. Igazgatója, Fran-

tišek Hasaj nagyon büszke az intézményre, mely 1946-ban Braille-írásos

nyomdaként alakult, és ma már a technikai vívmányoknak köszönhetően a

legkorszerűbb szolgáltatásokat nyújtja. Tevékenységének gerincét a látássé-

rülteknek szánt speciális könyvek és folyóiratok előállítása és kölcsönzése al-

kotja. Az ott folyó munkával készséges kalauzomnak, a digitális könyvtár

magyarul is beszélő vezetőjének, Norbert Véghnek a kíséretében ismerked-

hettem meg.

František Hasaj 
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is készül, ez kerül az internetre a digi-

tális könyvtárban. Trackek segítségével

lapozni is lehet a lemezen, mint a

nyomtatott könyvben. Egy-egy jel

egy-egy fejezetnek felel meg. Az ere-

deti felvétel a hangtárba, a róla készült

18 másolat a könyvtárakba kerül, és

kölcsönözhető. Milan Heimschild, a

stúdiók vezetője meg is mutatja a

hangtárat: valamennyi felvétel eredeti

példányát itt őrzik. „A kezdet kezdetén

orsós magnetofonokat, az 1970-es

évektől kazettásakat használtunk, most

digitális felvételek készülnek. Szerző-

désünk van arról, hogy az állományt a

szlovák rádió hangtárából is évi száz

felvétellel bővíthetjük, ezeket aztán fel-

dolgozzuk az általunk használt for-

mákba.”

Szüllő László
A hagyományos magnetofonszala-

gon és kazettán levő műveket három

helyiségben digitalizálják, az egyikben

Szüllő László dolgozik. Királyrévről

származik, 15 évesen került a lőcsei

szakmunkásképzőbe, kárpitostanuló-

nak. Szirken (ma Nagyrőcei járás) egy

rokkantszövetkezetben öt és fél évig

kárpitosként dolgozott, majd 1974-

ben Lőcsén folytatta az Obzor rok-

kantszövetkezetben egészen 2000-ig,

ekkor a 371 kárpitos, kefekötő, kosár-

fonó többsége, köztük ő is, az utcára

került, munkanélküli lett. „A vakok

számára Lőcsén működő rehabilitáci-

ós központba kezdtem járni. Ott azo-

kat készítik fel az önálló életvitelre,

akik 18 éves koruk után vakultak meg.

Megtanultam Braille-írással írni-ol-

vasni. Annak idején a szakmunkáskép-

zőben ezt nem tanították, csak az alap-

iskolában, de én otthon végeztem a ki-

lencéves alapiskolát. 12 éves koromban

vették észre, hogy valami nincs rend-

ben a látásommal, jártuk a szemorvo-

sokat, az idegsorvadáson azonban nem

tudtak segíteni. Így kerültem ide szak-

mát tanulni, aztán itt ragadtam, mert

máshol nem tudtam volna elhelyez-

kedni. A rehabilitációs központban

megtanítottak bottal járni és számító-

gépet kezelni. Ennek köszönhetem,

hogy a könyvtár akkori igazgatója – jó

barátom volt – meghívott ide, hogy a

hangdokumentumokat archiváljam.

Teljesen megváltozott az életem. Ko-

rábban mindig teljesítményre dolgoz-

tam, mint kárpitos 51 korona 83 fillért

kaptam egy heverőért. 1600 koronánál

többet képtelenség volt keresni. Itt fix

fizetésem van, a magam ura vagyok,

munka közben érdekes dolgokat hall-

gatok, bár vannak kevésbé színvonalas

könyvek is. 45 percig tart egy rész,

minden részt külön bejátszok a számí-

tógépbe, rögzítem, és CD-re írom. 10-

15 kazettából egy CD készül MP3-

ban. 11 éve csinálom, havonta a terje-

delemtől függően 10 könyvet dolgo-

zok fel ilyen formában. Magyar köny-

veket az internetről töltök le. Elmond-

hatom, hogy ez a hobbim is. Hogy

vágytam-e haza? Vágyhattam, de ez

nem változtatott a helyzeten. Lassan

beletörődtem. A teljesen szlovák kö-

zegben úgy sikerült megőriznem a

magyarságomat, hogy 1985 körül a

sportegyesületünk – nemzetközi csör-

gőlabdaversenyeket rendeztünk – na-

gyon jó kapcsolatokat ápolt a magyar-

országi sorstársakkal. Mikor én lettem

az elnök, a velük való kapcsolat révén

lehetőségem volt gyakorolni anyanyel-

vemet. Ha hazamentem Királyrévre,

másfél-két nap kellett, míg átálltam,

hogy magyarul folyamatosan tudjak

beszélni.”

Egész beszélgetésünk során kis szo-

morúságot éreztem Szüllő László

hangjában. Már a búcsúzáskor mond-

ja el, hogy hamarosan, október elsejétől

megváltozik az élete, és

bizony ezt a cikket már

nyugdíjasként fogja ol-

vasni. „Megszüntetik a

munkahelyemet, en-

gem pedig nyugdíjba

küldenek. Idegfeszítő

időszak ez számomra.

Igaz, valamikor abba

kell hagyni, és így is

több mint két évet dol-

gozok már rá, de ez

nem fizikai munka,

még jól tudnám végez-

ni. Ilyen jó helyem so-

hasem lesz. Azelőtt is hallgattam a

könyveket, de ez itt más. Még nem tu-

dom, mivel fogom tölteni a napjaim.

Talán gyakrabban hazalátogatok majd

Királyrévre idős, nyolcvanhárom éves

édesanyámhoz és húgomhoz.”

A digitális könyvtár

Kísérőm, Norbert Végh munkájáról

sok mindent megtudhat az, aki meg-

nézi az intézmény honlapját, és rákat-

tint a digitális könyvtár menüpontra.

Jelszó nélkül is sok információ hozzá-

férhető. A honlapról majdnem négye-

zer könyvet, köztük enciklopédiákat és

Milan Heimschild

Szüllő László
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folyóiratokat hallgathatnak meg a lá-

tássérültek, s megtalálják a legújabb

könyvek listáját. Eddig 24 ezer tera-

byte adatmennyiséget, 184 ezer kiad-

ványt töltöttek le a felhasználók. A

könyveket csak regisztráció után saját

jelszóval lehet letölteni. A regisztrálás

úgy történik, hogy a látássérült elküldi

a jelentkezőlapot, a rokkantigazolvá-

nyának a másolatát s a sérültségét iga-

zoló orvosi szakvéleményt a könyvtár-

nak, és miután megbizonyosodnak ró-

la, hogy fogyatékos olvasóról van szó,

engedélyezik a felhasználónév és jelszó

használatát. Három éve olyanoknak is

lehetővé teszik a digitális könyvtár in-

gyenes igénybevételét, akik más testi

fogyatékosságuk miatt nem tudnak

hagyományosan olvasni, hosszan tar-

tóan ágyhoz kötöttek, diszlexiások

vagy mentális betegséggel küszködnek,

esetleg ideiglenes probléma akadályoz-

za őket az olvasásban, pl. eltörik mind-

két kezüket. „A regisztrációra azért van

szükség, mert a digitális könyvtár állo-

mányát védeni kell a lopástól. A szer-

zőjogi törvény értelmében – mivel fo-

gyatékosok számára készült a feldol-

gozás – nem kell engedélyt kérnünk a

szerzőtől, amikor feltöltöm művét a

honlapunkra. Ezért cserébe szigorú

óvintézkedéseket kell tennünk. A re-

gisztrált felhasználó a műveket csak a

saját MP3-as lejátszójába, mobiltele-

fonjába vagy számítógépébe tudja le-

tölteni, máséba nem. Erre biztosíték,

hogy WMA formátumban kódoljuk a

kiadványokat. A könyv

aztán egy év alatt foko-

zatosan eltűnik a fel-

használó számítógépé-

ből.” 

Norbert Végh a hon-

lapon levő magyar

nyelvű könyvekre is fel-

hívja a figyelmem, az

egyik Jókai-regénybe

bele is hallgatunk.

„Ezeket a Magyar

Elektronikus Könyv-

tártól vesszük át, vagy a

Magyar Vakok és Gyengén Látók Or-

szágos Szövetségétől kapjuk meg ka-

zettán, digitalizáljuk, és szlovák felve-

zetéssel feltesszük a honlapunkra. Ma-

gyar hangoskönyvek vásárlására is le-

hetőség van minden évben, de sokszor

tanácstalanok vagyunk, milyen műve-

ket vegyünk meg, mert nem tudjuk, mi

érdekli a magyar anyanyelvű látássérült

olvasóinkat. Ezúton is arra kérném

őket, jelezzék nálunk vagy a lapjuk

szerkesztőségében, hogy mit szeretné-

nek olvasni, mi pedig megvásároljuk

Magyarországon a könyvtárunkba.”

Hátizsákkal egy könyvért

František Hasaj igazgatótól még sok

érdekességet megtudok a könyvtárról.

Braille-írásos tankönyveket adnak ki a

látássérültek lőcsei és pozsonyi iskolái-

ban tanulók számára. A hagyományos

tankönyveket adaptálják számukra,

gyönyörű, tapintható képekkel illuszt-

rálva. Ezek nagyon drágák, és eladá-

sukkal némi bevételhez juthatnak, hi-

szen állami intézmény lévén, pénzből

sosincs elég. Műszaki felszereltségüket

tudják korszerűsíteni belőle.

Évente ötven különféle rendezvé-

nyük van, ahol az olvasóikkal találkoz-

hatnak. Színdarabokhoz Braille-írásos

műsorfüzetet nyomtatnak, hogy a lá-

tássérült néző elolvashassa, miről szól a

darab, kik a szereplők, a rendező. Fil-

meket is kölcsönöznek. Csehországból

megkapták 140 film hanganyagát, és

kommentálták azokat a részeket, ami-

kor a filmben csönd vagy csak zene

van, hogy a látássérült követni tudja a

történetet. Olyan könyveket is nyom-

tatnak, ahol az egyik oldalon Braille-, a

másikon síkírással készült a szöveg,

hogy a látó szülő követni tudja, mit ol-

vas látássérült gyermeke. Sok olvasójuk

sérelmezi, hogy Szlovákiában nincs

Braille-írásos könyveket árusító köny-

vesbolt. „Fáj a szívem, amikor az édes-

anya ilyet szeretne venni gyermekének

karácsonyra, vagy például receptköny-

vet vásárolna valaki. Sajnos, mi nem

árusíthatjuk ezeket a kiadványainkat,

és a Braille-írással készültek esetében

egy otthoni könyvtár kiépítése sem re-

ális. Egy 400 oldalas hagyományos

könyvből pontírással 5-7 kötetes lesz.

Olvasóink hátizsákkal jönnek egy-egy

kiadványt kikölcsönözni”.

Szemünk a környezetünkben levő

információk 80%-át közvetíti nekünk.

Az, aki elveszítette szeme világát, je-

lentős hátrányt szenved az életben. Az

egyre fejlettebb technikai eszközöknek

köszönhetően a hátrányok részben le-

küzdhetők. Ebben próbálnak segíteni

a lőcsei könyvtár munkatársai, élhetőb-

bé, boldogabbá téve olvasóik minden-

napjait.

(t)

Norbert Végh

Készül az új naptár 
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Minden társadalom humánus voltának egyik mutatója,

hogy mennyire segíti, támogatja elesettjeit. Iskoláinkba

egyre több olyan gyermek jár, aki szociális hátrányossága

miatt sajátos nevelési igényű, tanulási zavarral küszködik,

vagy fel nem ismert tehetsége miatt magatartászavar je-

lentkezik nála; s előfordul serdülőkori identitászavar is: az

illető nem tudja, hol a helye, és segítségre szorul. A szak-

irodalom az egészségükben akadályozottakat a teljes popu-

lációban 4,25 százalékra becsüli (Vašek 2003), a tanulási

zavarral küszködők aránya 5–15 százalék, habár a pedagó-

giai gyakorlat a dupláját emlegeti (lásd a funkcionális anal-

fabéták magas számát), mert sok esetben a tananyag átvé-

telét helyezik előtérbe a tényleges tanulással szemben, és ez

pszeudotüneteket vált ki. Az iskola segítő szerepéről szólva

azt is el kell mondanunk, hogy a reformirányzatok egyér-

telműen a személyközpontúságot helyezik előtérbe. Ez

azonban a gyakorlatban nem ritkán a személy ismerete nél-

kül történik. És ismétlődik a nevelés alaptézisének hibája,

hogy „mi, felnőttek jogot formálunk arra, hogy jobban tud-

juk, mi kell neveltjeinknek...” Róluk nélkülük!

Az iskola olyan intézmény, amellyel mindenkinek közve-

tett vagy közvetlen kapcsolata van, ezért hatékony formáló-

erőt képvisel. A pedagógusi munka egyik erős potenciálja a

személyiségformálás direkt és indirekt lehetősége. Akkor,

amikor az Egészségügyi Világszervezet (WHO) figyel-

meztet bennünket arra, hogy manapság egyre gyakoribbak

a lelki problémák, a lelki egészségvédelemnek fokozott fi-

gyelmet kell szentelni, s kötelességünk felismerni a peda-

gógia segítő szerepének, a pedagógusok készségtára bővíté-

sének és a pedagógiai gyakorlat terápiás lehetőségei meg-

erősítésének fontosságát.

Buda Béla (2001) pontosította a terápia fogalmát, és a

mindennapos emberi kapcsolatokra is alkalmazta, amikor

azt mondta, hogy a terápia a megbomlott homeosztázis,

vagyis a környezet és a szervezet közötti egyensúlyzavar

helyreállítása két vagy több ember között, és ennek kulcsa

a kommunikációban rejlik. A terápia kommunikációs fo-

lyamat, amely a terapeuta és az egyén vagy a csoport között

történik. Így kölcsönhatások jönnek létre, amikor minden-

ki mindenkire hatást fejt ki, s az interakciók az egész cso-

portra befolyással vannak.

Az orvostudomány a terápia hatásmechmizmusának tá-

mogatására az orvoslás minden gyógyító eszközét felsora-

koztatja. A pszichoterápia a lelki problémák feltárását tart-

ja szem előtt. 

I. Yalom (1995) a terápia hatékony tényezőit fogalmazta

meg. Megpróbáljuk ezeket az iskolai közegre alkalmazni –

a javaslat zárójelben: 

1. csoporthoz való tartozás (osztályközösség);

2. érzelmi támogatás (együttműködő kortárscsoport);

3. segítőkészség (altruizmus – az osztályfőnök mint minta);

4. önismeret (közös beszélgetések, irányított foglalkozá-

sok);

5. feloldódás (katarzis, erős érzelmi átélés – élménytanu-

lás, szabadidőprogramok);

6. visszajelzés (osztályfőnöki óra, problémamegoldó tech-

nikák, copingstratégiák);

7. rálátás (a probléma összefüggéseiben való megértése a

pedagógus vezetésével);

8. korrekciós érzelmi tapasztalat (az osztály mint „csa-

lád”);

9. új magatartásformák gyakorlása (imitáció – közös

megbeszélés);

10. új ismeretek, készségek elsajátítása (egymástól való

tanulás: mások megfigyelésével, élményátadással, „nézői te-

rápia” alkalmazásával).

A terápiás folyamat hat a szociális viselkedésre, és az is-

kolai közegben a kortárscsoportra ez fokozottan érvényes.

A pedagógustól függ, hogy mennyire képes felismerni a le-

hetőségeket, vállalni őket és foglalkozni velük. Yalom tézi-

se az ún. „nézői terápiáról”, amely egymás megfigyeléséből

ered, az iskolában meghatározó és főleg a serdülő korosz-

tálynál hatalmas formálóerő. 

A pedagógiai terápia az iskolai közegben él azzal a lehető-

séggel, hogy a nevelés minden területén segítően hasson. Pi-

etnum (in Majzlanová 2004) a pedagógiai terápiát korrekci-

ós eljárásként határozza meg, amely különböző módszerek-

kel és eszközökkel pedagógiai intervenciót valósít meg az

edukációs folyamat során. Az új nevelési helyzetek megvál-

tozott nevelési folyamatokat indítanak el, és ezek terápiás ha-

tásúak az egyénre. Majzlanová (2004) úgy fogalmaz, hogy a

pedagógiai terápiát először a pszichoterápiához hasonlítot-

ták, de fellelhetők benne azok a folyamatok is, amelyek a

A pedagógiai terápia jelentősége
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pszichoedukációs és a gyógypedagógiai diagnosztikát is segí-

tik. Azonban a pedagógiai terápia szélesebb fogalmi keret:

több olyan nevelési tényezővel egészül ki, amelyek hiányoz-

nak a pszichoterápiánál (ezért kell határozottan megkülön-

böztetni a gyógyító és a nevelői terápiát). A pedagógiai terá-

pia a tanítási folyamat része, és a pedagógus a pedagógia esz-

közeivel valósítja meg a tanítási közegben. 

Thomas Gordon (2002) a Csodaiskola víziója c. esszéjé-

ben azt fogalmazta meg, hogy a ma iskolája nagyon is ha-

sonlítana a csodaiskolához, ha mi, nevelők másképp gyako-

rolnánk benne a szakmát. Az ő gondolata is azt támogatja,

hogy a nevelés szemléletváltást igényel. 

A nevelésben többtényezős folyamatoknak vagyunk ta-

núi, jelentősek a kölcsönhatások, és nem mindegy, hogy ez

a folyamat egymást erősítő-e, vagy romboló erőt fejt ki.

Ezért tartjuk fontosnak megfogalmazni az egymás javára

történő közös cselekvést. Rogers és Gordon (2002) az ered-

ményes pedagógiai munka fontos feltételeként említi a pe-

dagógus képességeit. Közülük is kiemelnek három alapké-

pességet:

a. a feltétel nélküli elfogadás,

b. az empátia,

c. a kongruencia képessége.

A pedagógus munkájában nagyon fontos az empátiás vi-

selkedés. Buda Béla megfogalmazása szerint „az empátia a

személyiség olyan képessége, amelynek segítségével a má-

sik emberrel való közvetlen kommunikációs kapcsolat so-

rán az ember bele tudja élni magát a másik lelkiállapotába.”

(2001, 105. o.) Az empátia közvetlen kommunikációs kap-

csolatban zajlik, általában két személy között. Megvalósul-

hat verbális és nemverbális kommunikációban is. A közvet-

len, személyes kommunikáció során az empatikus ember

kommunikációjával olyan helyzetet teremthet, amelyben a

másik nyitottabbá válik, így jobban megismerhetjük és

megérthetjük a benne zajló érzelmi folyamatokat. Az em-

pátia kibontakozása nagymértékben függ a kommunikáci-

ós kapcsolatban lévő személyek viselkedésétől. Ha valaki

elzárkózik, nem hajlandó közölni magáról semmit, akkor

az empátia nem tud kibontakozni. Ha pedig az empátiás

megértésre törekvő nem eléggé tapintatos, a másik bezár-

kózhat. Ezt elkerülhetjük azzal, hogy kommunikációnkban

hitelesek, kongruensek vagyunk, és nyilvánvalóvá tesszük,

hogy empatikus viselkedésünk célja a segítés.

Az empátiás képesség két tényezőre bontható. Az egyik

a másik ember iránti kommunikációs nyitottság, amely azt

fejezi ki, hogy mennyire vagyunk képesek rezonálni a má-

sik érzelmi állapotaira. A másik tényező a felfogott infor-

mációk feldolgozásának, tudatosításának a képessége.

Az Egészségügyi Világszervezet (WHO) a lelki egész-

ségről minden év október első hetében emlékezik meg. A

kék nefelejcs lett a jelképe. Feladatunk, hogy ez a szimbó-

lum az egész év folyamán tartalmat hordozzon, beépülve a

mindennapokba. A terápiás folyamatok „kezelői” az iskolá-

ban a pedagógusok. A pedagógus első számú munkaeszkö-

ze a személyisége. Példamutatásával, életvitelével, a másik

ember iránti tiszteletével modellként van jelen. Az osztály-

főnök tudatos csapatépítő munkájával közösséget formál.

A pedagógiai terápia eszköztára segíti őt ebben. 

Strédl Terézia
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Kórház helyett otthon
Az otthonápolási ügynökségek

Naponta többször is felbukkan a

faluban az ADOS-emblémás kis pi-

ros autó, és hol az egyik, hol a másik

ház előtt száll ki belőle a mosolygó,

szőke ápolónő, Ecsek Melinda, az ér-

sekújvári Nádej – Remény otthon-

ápolási ügynökség (közismert nevén

ADOS – Agentúra domácej ošetro-

vateľskej starostlivosti) munkatársa.

És viszi a reményt, a segítséget, a bá-

torító szót a betegeknek és hozzátar-

tozóiknak.

„Melinda nővér földre szállt an-

gyal” – mondja a naszvadi Holka Gi-

zella, akinek édesanyja ápolásában,

felépülésében segített. A baj váratla-

nul érkezett tavaly december elején:

Gizi néni, az édesanya agyi infarktus-

sal az érsekújvári kórház idegosztályá-

ra került, ahol három hétig magate-

hetetlenül feküdt. „Hála istennek, jó

kezekbe került, mindent megkapott

az orvosoktól és az ápolószemélyzet-

től, amire szüksége volt. Nem sokkal

karácsony előtt jöhetett haza. Tanács-

talanok voltunk, hogyan tovább, mert

tanítónő vagyok, dolgoztam, emellett
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a magatehetetlen édesanyámat ápol-

ni, tornáztatni kellett. Az ember nem

is gondolná, hogy ilyen helyzetbe ke-

rülhet. Nem tudtuk, hogy milyen le-

hetőségek vannak, az viszont kiderült,

hogy mennyi jó ember van körülöt-

tünk. Sokan nyújtottak segítő kezet.

Diplomás nővér szomszédasszonyom

speciális ágyat segített beszerezni, egy

másik ismerős az ADOS-ra hívta fel

a figyelmet. Korábban nem is hallot-

tam róla. Melinda nővér szinte azon-

nal itt termett, tanácsot adott, mit

kell még beszereznünk, megtanított

arra, mit hogyan csináljak. Hetente

ötször jött tornáztatni, amikor kel-

lett, infúziót adott. Soha nem voltam

még ilyen helyzetben, nem tudtam

elképzelni, hogyan kell felnőttet át-

pelenkázni, megmosdatni, rendben

tartani. Ebben az időben nemcsak

édesanyám élete változott meg, ha-

nem mindenkié a családban: a férje-

mé, lányomé, vejemé, unokámé; mert

csak összefogással lehet a rászoruló-

nak segíteni. A sok munkának meg-

lett az eredménye: nem telt el egy év,

és az édesanyám bent a lakásban már

járókeret nélkül tud közlekedni, s

nem kell pelenkázni. Ez nagyon fon-

tos, hiszen egész életében mozgé-

kony, tevékeny asszony volt. Szükség

volt az ő akaratára is, hogy ne hagyja

el magát, de igazi reményt Melinda

nővér adott, aki végig biztatott ben-

nünket. Lelkierőt ad, és nemcsak a

beteggel, hanem a hozzátartozóval is

törődik. Nagyon sokat

köszönhetünk neki. És

az is nagy segítség volt,

hogy az önkormány-

zattól gondozónőt igé-

nyelhettünk. Napi

nyolcórás segítséget

kaptam, így nyugod-

tabban járhatok mun-

kába” – idézi fel köny-

nyeivel küszködve az

elmúlt hónapok törté-

néseit Holka Gizella.

„Nem nézem,

hogy letelt a munkaidőm”

Ecsek Melindát telefonon érem

utol. „Ma sok betegem van, de azért

tíz percet tudok szakítani a beszél-

getésre” – mondja készségesen. És

valóban, egy tornáztatás és egy seb-

kötözés között találkozni tudunk,

és szívesen válaszol a kérdéseimre;

pedig péntek délután van, a mun-

kaideje is lejárt. „Nem nézem, hogy

fél négy, letelt a munkaidőm. Sze-

retem becsületesen végezni a dol-

gom, úgy, hogy mindenkinek jó le-

gyen. Ha szükség van rám, nem

szoktam nemet mondani akkor

sem, ha sok a beteg. Általában 25-

30 van, ma 40 volt. Naszvad, Gúta

és a környező kisebb települések

(Anyala, Hamosad, Ifjúságfalva,

Nagysziget) tartoznak hozzám.”

Az orvosok nem

mindig hívják fel a fi-

gyelmet az otthoni

ápolás lehetőségére, de

ha a betegek vagy hoz-

zátartozóik erre rákér-

deznek, akkor kaphat-

nak tőlük tájékoztatást.

„A körzetemben az or-

vos nővérkéje szokott

felhívni telefonon,

megkapom a címet, és

az orvos ajánlására akár

már másnap is ki tudok

menni a beteghez” – mondja Melin-

da. Ha esetleg valakinek a munkájá-

val nem elégedett a beteg, arra is le-

hetőség van, hogy – megbeszélve az

orvossal és az ügynökség vezetőjével

– mást hívjanak helyette. A környé-

ken, Érsekújvárban, Ógyallán, Ko-

máromban például több otthonápo-

lási ügynökség is működik.

Melindának mindig sok a tenniva-

lója. Most asszisztenst is kapott, aki

ugyan nem végezhet mindent, pl.

nem adhat infúziót, de azért meg-

könnyíti a munkáját. „Megkedveltek

a betegek, megtörténik, hogy nem az

orvos, hanem közvetlenül a beteg hív

fel. Én aztán szólok az orvosnak, aki

elrendeli az ápolást vagy a gyógytor-

nát. Munkám változatosabb a kórhá-

zinál, mindig más környezetben, más

helyzetben kerülök kapcsolatba a be-

teggel, és ez nekem jobban megfelel.

A diploma megszerzése után ezért is

választottam. A rehabilitációhoz több

eszközt is beszereztem, hogy minél

hatékonyabb legyen: súlyzókat, kis

labdát; ha valakinek van otthon nagy

fitneszlabdája, és az állapota megen-

gedi, azzal is szoktunk tornázni.

Igyekszem viccesebbé tenni a tornát,

hogy nagyobb kedvvel végezze a be-

teg. Pl. azt a gyakorlatot, amikor az

ujjaival mászik fel a falon, elneveztem

pókozásnak, azt meg, amikor letérdel,

s egyszerre emeli a jobb kezét és bal

lábát, aztán pedig fordítva, gyíknak.

Nem az a célom, hogy minél gyor-

Holka Gizella

Ecsek Melinda
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sabban végezzek, hanem hogy miha-

marabb jobban legyen és fölépüljön a

beteg. Szeretem őket, mindenkit

meghallgatok, és tanácsot is adok, ha

megtisztelnek bizalmukkal.”

„Mindenütt jó, 

de legjobb otthon”

Ezt a mottót választotta az 1990-es

évek közepén elsők között megala-

kult otthonápolási ügynökség, a po-

zsonyi székhelyű Harris Slovakia.

Igazgatónője, doc. MUDr. Božena

Bušová, CSc., MPH a célokról és fel-

adatokról tájékoztat.

„Az ügynökségek azért jöttek létre,

hogy szakképzett ápolónők a fekvő

beteget otthonában, személyre szabot-

tan humánus és szakszerű ápolásban

részesítsék. Feltételezték, hogy csök-

kenni fog a kórházban töltött idő, a

beteget korábban hazaengedik,

ugyanis a kórházi kezelés jóval drá-

gább, másrészt pedig az otthoni lába-

dozás sokkal komfortosabb a beteg

számára, és hamarabb felépül. Az el-

képzelés máig nem valósult meg teljes

mértékben, mert nem minden rászo-

ruló veszi igénybe ügynökség segítsé-

gét. Sokan más módon oldják meg a

családtag otthoni ápolását. Az embe-

rek azt gondolják, hogy ha ki tudnak

cserélni egy villanykapcsolót, felfekvé-

seket is képesek kezelni.” Felvetésem-

mel, hogy nem tudnak a lehetőségről,

mert az orvos nem tájékoztatja őket,

nem teljesen ért egyet az igazgatónő.

„Cikkek jelennek meg rólunk, reklá-

mokra költünk, szórólapjaink vannak,

tájékoztató napokat tartunk, honlapot

működtetünk. Legutóbbi tájékoztató

napunkra – 500 eurót fizettünk a tere-

mért – öten jöttek el. Jó lenne, ha az

emberek felfigyelnének a lehetőség-

re – mert gondolni kell a jövőre, hi-

szen akármi történhet –, és szükség

esetén emlékeznének rá.”

Az otthonápolási ügynökségek

egy része – közéjük tartozik a Harris

Slovakia is – a betegápoláson kívül

gondozói szolgáltatásokat (bevásár-

lás, főzés, takarítás, fürdetés, intéz-

kedés hivatalban, orvosnál stb.) is

nyújt. Itt azonban a térítést illetően

más a helyzet. „Mivel a gondozás

nem egészségügyi, hanem szociális

szolgáltatás, a betegnek teljes mér-

tékben magának kell térítenie, ha-

csak az önkormányzat nem különít

el erre a célra bizonyos összeget

(amikor ez a szolgáltatás az önkor-

mányzatok hatáskörébe került, a fel-

adathoz nem kaptak pénzt – a szerk.

megj.). Ahol ezt a lehetőséget beik-

tatják a költségvetésbe, ott rendsze-

rint a valódi költségek 9/10-ét térí-

tik, a betegre a költségek 1/10-e

(óránként 8-9 cent) esik. A szűkös

keretre hivatkozva (ezt a törvény le-

hetővé teszi) az önkormányzat azt is

eldöntheti, hogy kinek a kiadásait

téríti, és kiéit nem. Ez pedig nem

tisztességes sem a beteggel, sem pe-

dig a szolgáltatóval szemben, és kor-

rupciót szül. Ráadásul diszkrimina-

tív, mert a térítés mértékénél nem a

szolgáltatások minősége a meghatá-

rozó, hanem az, hogy azokat »saját«

vagy pedig más, nem az önkormány-

zathoz tartozó szolgáltató biztosít-

ja” – méltatlankodik Božena Bušová

igazgatónő, hozzátéve, hogy évek óta

minden fórumon küzdenek a hely-

zet megváltoztatásáért, mindeddig

eredménytelenül. A biztosítókkal is

régóta tárgyalnak, hogy az otthoni

ápolás esetében a valódi költségeket

vegyék figyelembe, de még erre is

várni kell. 

Csak reménykedni lehet, hogy a

betegek otthoni ápolása, amely költ-

ségkímélő volta mellett humánus is, a

jövőben nagyobb figyelmet és társa-

dalmi elismertséget kap.             

(t)

Mi a teendő, ha a betegnek komplex otthoni ápolásra van szüksége:

Felkeresi (ő vagy a hozzátartozója) a körzeti orvost, és az elrendeli az ott-

honi ápolást. A szükséges eszközöket (fecskendőket, kötszereket, gyógysze-

reket) felírja receptre. Térítésük a szokásos módon történik a gyógyszertár-

ban. Az egészségbiztosítók megtérítik az ápolás költségeit, a betegnek nem

kell érte fizetnie. A Szlovákiában működő 180 otthonápolási ügynökség

adatai a www.zzz.sk honlapon érhetők el.

Mikor fizet a beteg?

Az egyszeri (tehát nem huzamos ideig tartó) műveletekért (injekció bea-

dása, vérvétel), ha a beteg a körülményei miatt – pl. rossz idő esetén – nem

tud elmenni az orvoshoz. A hét végén történő ápolásért akkor, ha a bizto-

sítója nem téríti azt.

Az otthoni ápolás keretében végzett műveletek:

Többek között műtéti sebek ellátása, sztómaterápia, fekélyek, felfekvések

ápolása, a beteg forgatása, szondán át való táplálás, hólyagkatéterezés (csak

nőknél), kanülökről, katéterekről való gondoskodás, vérnyomásmérés, in-

jekció, infúzió beadása, gyógytorna, a hozzátartozó betanítása.

MUDr. 
Božena 
Bušová
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Nyílt napra szól a meghívó a csallóközaranyosi idősott-

honba. Ökumenikus istentisztelet, munkaterápia, csopor-

tos relaxációs torna, kulturális műsor, élő zene a program.

A vendégeket, hozzátartozókat Frustaci Kádár Andrea

igazgatónő és a többi munkatárs fogadja. 

Ezen a napon bárki bejöhet, akit érdekel az intézmény

belső élete. Az igazgatónő hagyományt szeretne teremteni

ebből. „Még mindig vannak előítéletek az idősotthonokkal

szemben. Nem propagálni akarjuk, mert legyen az bár-

mennyire kiválóan működő intézmény, a családot nem pó-

tolhatja semmi. Mi soha nem fogjuk tudni megadni azt,

amit a család – mondja. – Ha azonban valaki erre a megol-

dásra kényszerül, szeretnénk neki a lehető legjobbat nyúj-

tani. A látogatók általában délután vagy estefelé jönnek, és

nem látják, hogy délelőtt mi mindent csinált a hozzátarto-

zójuk. Az emberek elvárják, hogy olyanok legyenek a szü-

leik, amilyennek régen ismerték őket: dolgosak, aktívak; ne-

hezen tudják elfogadni, hogy most már nem így van. Ná-

lunk a mindennapok úgy telnek, mint a mai nap, és ezt sze-

retnénk megmutatni. A lakók életkorától és a betegségeik-

től függ, milyen tevékenységeket végezhetnek. A kézmű-

ves-foglalkozás és a torna a legalkalmasabb számukra. Sze-

retik a zenét, szívesen énekelnek.”

Az istentisztelet után a társalgóban előkészített hosszú

asztal mellett foglal helyet a lakók egy része. Nyírnak, ra-

gasztanak, festenek. Közben beszélgetnek, és dalra is fakad-

nak, közhírré téve, hogy „Nem csak a húszéveseké a vi-

lág…”. Nóra Gurvaiová speciálpedagógus irányítja a fog-

lalkozást. „Célunk, hogy ezeknek az idős embereknek – so-

kan Parkinson-kórban szenvednek – javuljon a kézügyessé-

gük, megőrizzék szellemi frissességüket. Érezzék, hogy

szükség van rájuk. Ne legyenek magányosak. Egyfajta szo-

ciális rehabilitáció ez. Ajándékokat készítünk, vagy olyan

tárgyakat, amelyeket megpróbálunk pénzzé tenni.” Sörös

Anna kiállításra készül, némelyik darab a sok kézimunká-

val együtt a szobáját díszíti majd. Legtöbbjüknek már az

unokái is nagyok, ezért a nővérkéket ajándékozzák meg,

vagy az óvodásokat, ha eljönnek műsort adni. „Nagy öröm-

mel várjuk mindennap a foglalkozást, jól szórakozunk” –

mutatja Varga Júlia a készülő virágot.

Egy másik helyiségben Jachman Margit rehabilitációs

munkatársnak, a lakók Gituskájának a vezetésével csopor-

tos torna folyik. „Speciális gyakorlatokra van szükség, mert

sokféle bajjal vannak itt. Szív- és érrendszeri betegségek,

légzési probléma, degeneratív gyulladások, vese-, mentális

problémák, Alzheimer-kór. Sokan vannak agyvérzés,

agyérgörcs utáni különböző bénulásokkal, amikor újra

mozgékonnyá kell tenni ezeket a testrészeket, izomzatokat.

A gyakorlatokat úgy állítom össze, hogy legyen benne re-

laxáció, bemelegítés, fokozatos terhelés. Minden rezdülésü-

ket ismerem, és ha látom, hogy valaki fárad, akkor pihe-

nünk, vagy pihentető gyakorlatokat végzünk. Olyan esete-

ink is vannak, akikről az orvosok már lemondtak: eltelt fél

év, nyolc hónap, nagyobb javulás már nem lesz. Ennek elle-

nére mégis van. Az ilyesmi nagyon tudja motiválni az em-

bert. Nem vagyunk rehabilitációs osztály, a feltételek sem

adottak erre, de a magunk erejéből, tanulmányozva a szak-

irodalmat mindenkiből próbáljuk kihozni a maximumot.

Úgy érzem, hogy eredményesek vagyunk. Nem az az ered-

mény, amikor egy-két embernél javulás áll be, hanem az,

amikor az a 20-25, aki rendszeresen jár tornára, azt mond-

ja, hogy jobban érzi magát: »Mielőtt idejöttem, fuldokol-

tam, a családom félt magamra hagyni. Most lemegyek az

épület elé, és gond nélkül megteszek két-három kört.« Lát-

ványos javulást ilyen összetételű csoporttal nem lehet elér-

ni. 75–94 éves legyengült emberek. Törékenyek, sérüléke-

nyek, nagyon kell rájuk figyelni. A torna rendkívül jót tesz

a léleknek, az emberek szeretik, örülnek, ha jöhetnek. Aki

meg mozgásképtelen, azzal az ágyon tornászik Bastrnák

Ilona rehabilitációs nővér.” Jachman Margit nagy szeretet-

tel beszél a lakókról. Óriási empátiával, gyöngédséggel for-

dul feléjük. „Talán azért tudom ezt csinálni, mert szeretem

őket, szeretem a munkámat. Szív kell hozzá, és szaktudás.

Úgy érzem, nyugdíjasotthonként mindent megteszünk ér-

tük, sikereink is vannak. Csak nem szabad összekeverni az-

zal, amit egy gyógyfürdő vagy rehabilitációs központ tud

nyújtani. Néha túlzottak a hozzátartozók elvárásai. A la-

kóknak nehéz az adaptációs időszak, főleg azoknak, akik

felkészületlenül, nem saját akaratukból, hanem a család rá-

beszélésére jönnek. De amikor megszoknak itt, barátságo-

kat kötnek, akkor már nagyon jól érzik magukat. Igazi kis

közösség formálódik, s örülnek, hogy idekerültek.”        

(t)

„Szív kell hozzá, és szaktudás” 

Nóra Gurvaiová és Frustaci Kádár Andrea védenceikkel
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„Rövid idő alatt öröm lett bennem” 
Élethosszig tartó továbbképzés értelmi sérültek részére

2011 és 2013 között Szlovákiában

elsőként képeztek értelmi sérült fel-

nőttek oktatását végző trénereket. A

képzés a németországi fogyatékkal

élőket segítő szervezet, a Lebenshilfe

Bördeland és a Szlovákiai Mentálisan

Sérülteket Segítő Társulás határon át-

nyúló együttműködése keretében tör-

tént. Az Út az önállóság felé című

program első részeként 11 lektor

szerzett képesítést. Az értelmi fogya-

tékkal élőket segítő dunaszerdahelyi

társulás képviseletében Cséfalvay

Ágens elnökkel ketten vettünk részt a

képzésen. Ott szerzett elméleti tudá-

sunkat igyekeztünk minél hamarabb

átültetni a gyakorlatba. Eddig két

tanfolyamot tartottunk.

Az egyik, az Éld át a természet

szépségeit minden érzékszerveddel!

című negyvenórás volt. Az értelmi sé-

rült felnőttekkel megismertettük a

természet szépségeit, jelenségeit, sza-

bályait, és mindezt szabad, barátságos

légkörben. Náluk nincs olyan, hogy

„muszáj”, csak felkínáljuk a lehetősé-

get. Mindig az igényeikhez igazodva

folyik a foglalkozás. Sok motivációs

játékkal, szabadon, vidáman. A részt-

vevők a képzés során sok információ-

hoz jutnak, és szemléletesen kapják

kézhez az anyagot. A feladatok érde-

kesek, tanulságosak, az egyén képessé-

geihez szabottak. A tréner és a képzés

résztvevői közösen fedezik fel az új

dolgokat, sok-sok feladat megoldásá-

val. 

Elsődleges feladat a jó kollektíva és

a kellemes, bizalomkeltő környezet ki-

alakítása. Ez azért fontos, hogy a

résztvevők a foglalkozáson felszaba-

dultak és aktívak legyenek. Mondani-

valónkat egyszerű mondatokkal fejez-

zük ki, képekkel, piktogramokkal il-

lusztrálva. Az előre elkészített anyagon

a képzés során az igényekhez mérten

folyamatosan változtatni kell. A ter-

mészetről szóló foglalkozást kint a

természetben tartottuk. Ilyenkor nem

maradhat el a piknik, amelyet szelek-

tív hulladékgyűjtés követ.

A második kurzust dunaszerdahelyi

szervezetünk székhelyén tartottuk

Munkára való felkészítés címmel, öt-

ven órában. Négy modulra osztottuk:

csapatépítés, kommunikáció, önisme-

ret, munkára való felkészítés.

Az első fázisban sikerült bizalmas

légkört, jó kollektívát kialakítanunk.

A második folyamán a résztvevők

kommunikációs készségeit fejlesztet-

tük, megtanultak nemcsak szabadon,

feszélyezettség nélkül beszélni, hanem

odafigyelni is egymásra, meghallgatni

a másikat. 

A harmadik során mindenki felis-

merte a maga erős és gyenge oldalát,

korlátait. Ezáltal reális képet tudtak

kialakítani magukról. Helyzetgyakor-

latokkal megtanulták az asszertív vi-

selkedést. 

A negyedik modul segített megis-

merni a munkavállalás feltételeit.

Gyakoroltuk az állásinterjúkon való

részvételt, az önéletrajz elmondását. 

Örömmel töltött el bennünket,

hogy a képzésre mindenki szívesen

járt. Egész csapatunk úgy működött,

mint egy boldog család, ahová min-

denki szívesen ér-

kezik, és bizton-

ságban érzi magát.

A biztonságot va-

lószínűleg az adta,

hogy az összes

résztvevő elmond-

hatta a vélemé-

nyét, és megtanul-

ta türelmesen,

csendben meg-

hallgatni a mási-

kat. A kurzus folyamán mindenki

változott. Érdemes lett volna fényké-

pet készíteni a tanfolyam kezdetén és

végén. A résztvevők sokkal felszaba-

dultabbak lettek, megtanultak szere-

pelni, bátran elmondani véleményü-

ket mások előtt is. Sikerült levetkőz-

niük gátlásaikat. Mindenki el tudta

mondani, hogy milyen munkát sze-

retne végezni. Ezek a tervek reálisak

is, csak a körülményeket kell alakíta-

ni. Szülők közlése szerint a képzés-

ben részt vevő fiatalok azóta nagyobb

önállóságra törekednek, többet segí-

tenek a házimunkákban, kertben. Tu-

datosították azt, hogy felnőttként ne-

kik is dolgozniuk kell, be kell kapcso-

lódniuk az otthoni feladatokba. 

Pár mondat a résztvevők visszajel-

zéseiből: „Ez egyszerre tanulás és szó-

rakozás is volt. – Sok mindent megta-

nultunk, jó volt. – Jó volt a kommuni-

káció, teljesen felfrissített. – Rövid idő

alatt öröm lett bennem. – Tetszett az,

hogy állandóan szerepeltem. – Bát-

rabb lettem, már nem félek.”

Tapasztalataink azt mutatják, hogy

az értelmi sérültek felnőttoktatásának

ez a formája, amelyet a gyakorlatban

is kipróbálhattunk, jól működik, s ér-

demes továbbfolytatni és másoknak

is felkínálni.

Lanstyák Edit tréner

(Kép: Cséfalvay András) 
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Szép tájon kanyarog az út előttünk, közeledünk Ko-

vácspatak felé, ahol sérült gyermeket nevelő családok

töltik együtt az utolsó augusztusi hetet. Megérkezve a

stílusosan Panorámának nevezett szállodához, a höm-

pölygő Dunát övező hegyek csodálatos látképe tárul

elénk. A marcelházi Rácz lelkész házaspár és fiaik, Dá-

vid és Gedeon sietnek elénk. 

„Ennek a tábornak hagyománya van – kezdi a bemu-

tatást Rácz Jolán, a Diakonia Reformata szervezet

igazgatója. – Szülői kezdeményezésre évek óta külön-

böző helyszíneken (Köbölkút, Szentpéter, Kovácspatak)

rendeznek nyári táborokat a fogyatékos gyermeket ne-

velő családoknak. Idén a Diakonia Reformata pályázott

nyári üdültetésre az Emberi Erőforrások Minisztériu-

mánál, és a két tábort most összevontuk. Ily módon

csökkenhetett a családoktól igényelt hozzájárulás ösz-

szege.”

Különböző helyekről összesen negyvenöten érkeztek.

A szervezők annak örülnek igazán, ha mindkét szülő

eljön sérült gyermekével, és elhozzák az egészséges test-

vért is, de azért szemmel láthatóan az édesanyák vannak

többségben.

Enikő
A tábor egyik állandó résztvevője, az örsújfalui Tóth

Erika a szervezésbe is bekapcsolódott. Anyagokat készí-

tett a foglalkozásokhoz, és megszervezte az egynapos vi-

segrádi kirándulást. Enikő lányával van itt, férje a mun-

kája miatt később jön utánuk. Az életvidám, mindenki-

vel barátkozó ifjú hölgy láthatóan jól érzi magát: énekel,

verset mond, bekapcsolódik a foglalkozásokba. Édes-

anyja így meséli el a történetüket: „Nagyon nehéz volt

elfogadni, évekbe telt nekem is, férjemnek is,

hogy elfogadtuk: fogyatékos gyereket nevelünk.

A bátyja 25 éves, elvégezte az egyetemet, infor-

matikusként dolgozik egy amerikai cégnek. Sze-

rencsére nagyon szeretik egymást. Enikő 16 éves,

a kilencedik osztályt fejezte be Magyarországon,

a komáromi speciális iskolában. A középsúlyos

fogyatékosok a Tatától 10 kilométerre levő Köm-

lődön tanulhatnak szakmát. A mindennapi életre

való felkészítés folyik ott: a konyhai kisegítői, ta-

karítói munka és a parkápolás, kertészet alapjait

sajátíthatják el. Annyi lesz a változás, hogy a tá-

volság miatt ott kell laknia. Remélhetően nem

lesz gond, az utóbbi időben sokat önállósodott.

Elfogadta, hogy egyedül fog felkelni, bevenni a gyógy-

szert, segítség nélkül mosakodni. Természetesen élete

végéig szüksége lesz felügyeletre, mert olyan szintre nem

fog eljutni, hogy egyedül éljen. Örülök, hogy picit meg-

bízhatóbb lett. Kiskorában nagyon féltettük, idegenek-

hez csapódott, elcsavargott, de most már okosabb; ez

megnyugtató. Huszonhat éves koráig járhat iskolába.

Megpróbáljuk minél tovább iskolában, emberek között

tartani. A férjemmel vállalkozunk, építőanyagokat for-

galmazó cégünk van, én könyvelek. Tisztában vagyunk

azzal, hogy ha elvégzi az iskolát, otthon maradok vele, és

saját magunknak kell a mindennapi foglalkozásokat

megtalálnunk. Úgy rendezkedtünk be, hogy tudjuk:

együtt leszünk. Ez van, ezt kell elfogadnunk.”

Niki
A Szűcs család – Szűcs Adrianna, Szűcs Tamás, ifj.

Szűcs Tamás és a 19 éves, Down-szindrómás nagyfiú,

Hornyák Nikolasz – Komáromból érkezett. „Én nevel-

tem fel Nikit, lényegében az én gyerekem, természetes,

hogy együtt jöttünk” – kezdi a beszélgetést Szűcs Tamás.

Kirándulni máskor is voltak, de a táborról korábban nem

is hallottak. „A református egyház Mikulás-ünnepségén

ajánlották, és jól tettük, hogy eljöttünk, jól érezzük ma-

gunkat – mondja az édesanya. – Pihenünk, nem kell főz-

ni, mosni, takarítani. A gyerekek föltalálják magukat. A

táj is nagyon szép.” Niki 18 éves koráig speciális iskolá-

ba járt Komáromba, most a foglalkoztató iskolában foly-

tatja. Az életre való felkészítés folyik: belekóstolnak a

főzésbe, takarításba, kertészkedésbe. 

Nagyon tetszik neki itt, bár ahogy mondja, a Balaton

még jobban tetszett. Kártyáznak, virágkosarat készíte-

Keskeny út 
családsegítő tábor Kovácspatakon

Niki a szüleivel
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nek, néha zenét is hallgatnak. Énekelni nagyon szeret, és

elárulja nagy álmát: Los Angelesbe, az angyalok városá-

ba, pontosabban Hollywoodba készül. Látta az interne-

ten, a YouTube-on, ott szeretne énekes lenni és sok

pénzt keresni. Öccse, Tomi is mindenbe bekapcsolódik.

„Hozzászokott, hogy vannak körülötte sérült emberek,

szoktam vele erről beszélgetni. Csak fogadja el, és tanul-

jon toleranciát – vélekedik Szűcs Adrianna. – Amikor

kisebb volt, nem zavarta, hogy sérült testvére van, aztán

egy időben kérdezgette, hogy miért ilyen. Most már is-

mét elfogadja, és lassan meg fogja érteni, hogy segíteni

is kell majd őt. Itt sok sérültet lát. Magam sem tudtam,

hogyan fogadja majd; de nagyon jól.” 

A segítők
Az egyik segítő, Szabó Márta korábban maga is több

ilyen tábort szervezett, most kézműves-foglalkozásokat

tartott. Ragasztottak, pecsételtek, gyönyörű ikebanákat

készítettek. Meglepetésként az egyik este elhozta az ál-

tala vezetett kisújfalui Napsugár színjátszó csoportot,

szép műsorral kedveskedtek a táborlakóknak.

Varga Adrianna a Selye Egyetem missziológia, dia-

kónia, szociális munka szakos hallgatója. A falujában,

Padányban idős embereket látogat, a Bibliából olvas ne-

kik, és beszélgetnek a hallottakról. Legtöbbjük egyedül

él, megosztják vele örömüket, bánatukat. „Korábban

nem foglalkoztam sérült emberekkel; örülök, hogy itt le-

hetek, és megismerhetem őket. Egyelőre úgy érzem,

nem biztos, hogy folyamatosan tudnám ezt csinálni. Ját-

szottam velük, beszélgettünk. Itt vannak a szüleik is, és

csodálom őket, hogy tudnak türelmesek lenni és örülni

gyermekeiknek annak ellenére, hogy nem mindig köny-

nyű velük. Mégis, ezek a fiatalok sokszor több szeretetet

adnak, mint egy egészséges. Gyermekien őszintén tud-

nak örülni, ragaszkodni” – összegzi a táborban szerzett

tapasztalatait.

Keskeny úton járás
A családsegítő tábor lelke a főszervező, Rácz Jolán.

Oda kell figyelnie a szobák beosztására, az étkezésre, a

foglalkozásokra, a lelki problémákra, egyszóval minden-

re, hogy valamennyien jól érezzék magukat.

„A tábor lényege, hogy huzamosabb ideig együtt va-

gyunk, és a jelenlétünkkel is mintát mutatunk egymás-

nak. Ez sokkal több, mint egy egynapos rendezvény, ahol

nem tudunk egy időben a szülőkre is, a gyermekekre is

figyelni. Minden program önkéntes, és mivel ez egyházi

szervezet, a szervező fenntartja magának a jogot, hogy

az ő nézeteit tükrözze a tábor. Emellett nagy a toleran-

cia. Kötött program csak az étkezés, a nap kezdete és a

napzárta. Azt kérjük, hogy ezt tartsák be a táborban le-

vők. Vannak, akik nem tudnak pihenni, hamarabb éb-

rednek, de megkérjük őket, hogy ne hangoskodjanak, le-

gyenek tekintettel másokra. Kiderül az is, kinek milye-

nek a fizikai képességei. Ez a terep jó lejtős, gyönyörű a

kilátás, a hely is megfelelő, de az akadálymentesség nincs

kellő szinten megvalósítva. Van ugyan néhány akadály-

mentes mosdó, de nincs mellette szoba. Egy nagyobb

kerekes székes csoport nem is tudom, hová tud elmenni. 

A közös programok: Ki mit tud?, rajzpályázat, kéz-

művesdolgok, kirándulás mellett a családok mentális se-

gítését is magunkra vállaltuk azzal, hogy mélyebben el-

beszélgetünk. Itt lehetőség van kibeszélgetni magunkat

a nyomasztó gondokról, tájékozódni arról, kinek milyen

életmód, diéta, kezelés ajánlott, milyen szociális juttatás

jár; a szülők megosztják egymással tapasztalataikat.

Megpróbáljuk keresni az okokat is, például hogyha az

édesapák esetleg nehezebben viselik a helyzetet. Vagy

amikor mi is úgy látjuk, hogy hosszú évtizedeken ke-

resztül talán túlféltettük szeretteinket, vagy félünk a jö-

vőtől. A délelőtti beszélgetésen nagyon előjött a szoron-

gás. Nem látjuk biztonságban a közeljövőt, mert a mi

korosztályunk már majdnem negyven éve él ezekkel a

problémákkal. Reálisnak tűnik, hogy szeretteink túlél-

nek bennünket. Ezek az aggodalmak jönnek elő. És

több, szinte eltávolíthatatlan akadály. Próbáltuk sorra

venni, melyek eltávolíthatók. Mi magunk mit változtat-

hatunk, hogy ne érezzük magunkat ennyire nehéz hely-

zetben. Elhagyni a fölösleges házimunkákat, életmódot

változtatni, nyugodtan elfogadni a kifőzdéből az ételt,

nem okvetlenül csak az én főztöm a megfelelő, elfogad-

ni a vasalatlan ruhát. Olyan dolgok, amelyek nem érnek

annyit, hogy az ember éjszaka virrasszon és dolgozzon.

Az ő kiszolgálásukon viszont nem tudunk változtatni. Jó

volna egy külső segítő. A legtöbb esetben azonban nincs.

Nem egyszerű ez. Valószínűleg csak akkor folyamodnak

külső segítőhöz, amikor nincs már ott a legközelebbi

családtag, mert az a folyamat nagyon nehéz. Ahhoz is

erő kell, hogy nem úgy csinálja, ahogy szeretném. El kell

fogadni, hogy másképpen nyúl, másképpen szól, más-

képpen teszi. De ha már elfogy az egészség, kénytelenek

leszünk külső segítőt bevonni.  

A keskeny út bibliai történet. Jelképes az úton járás,

ez az életünk. A miénk, a hasonló sorsú családoké tény-

leg keskeny. Nagyon behatárolódnak a lehetőségek, an-

nak a módja, hogy járható legyen. Elfogadjuk, elhordoz-

zuk egymást. Nem vagyunk zavarban a legkülönbözőbb

megnyilvánulások előtt. Nem kell egymás előtt feszé-

lyeznünk magunkat. Semmilyen bizonyítási kísérlet,

semmiféle, úgymond, zárba illő kulcs, ami a titkok titka,

nincs. A közösségvállalásról szól az egész.      

(t)



20

jegyzetünk

2014/5

Segítő kezek

Kedves fogyatékossággal élő sorstár-

sam, hány testvéred van? Nem, most

nem a közeli családtagjaidra gondolok

elsősorban. Azokra gondolok, akik nap

mint nap segítenek abban, hogy köny-

nyebb legyen hordozni a terhet: hogy el

tudj jutni az iskolába, hogy egyáltalán

ki tudj mozdulni, hogy az ennél sokkal

hétköznapibb nehézségekről már ne is

szóljak. Azoknak a segítő kezeknek a

tulajdonosairól beszélek, akik egy-egy

alkalomra melléd szegődtek. Számon

tartod őket? Vagy talán még arcuk

sincs. Nem emlékszünk rájuk, csak a

kézre, amely megemelt, megtartott, tá-

maszt nyújtott… 

Gyakran kérdezik tőlem, hogyan tu-

dom elhordozni eme nyomorúságom.

Erre azt szoktam mondani, hogy Isten

ad hozzá erőt. És ez igaz. Övé az első

köszönöm. De a Tőle jövő erő a segítő

kezekben ölt testet. Sok emberre vissza-

emlékszem, akiknek ilyen kezük volt.

Elgondolkodtam azon, hogy vajon

hányszor maradt el a számból a köszö-

nöm. Hányszor ütötte el azt a tovább-

jutás öröme, a feladatteljesítés vágya?

Ez csak természetes – mondjátok ti. De

nem, mert kegyelem az. Bár elhinnétek

nekem, hogy hányszor mondtam értük

köszönetet imában és kértem áldást rá-

juk. Nem elégszer. Ha egyetlen alkal-

mat sem hagytam volna ki a hálára,

akkor sem volnék elégedett, mert ebből

ők nem épülnek lélekben, csak én. 

Az elmúlt pillanatokat visszahozni

nem lehet. Pedig az adott pillanatban

mindig az az egy a nélkülözhetetlen,

az a kéz az egyetlen kapaszkodó. Ezért

nem lehet elhallgatni és elfelejteni sem.

Álljon hát most itt kivételesen egy lista –

időrendi sorrendben – a nélkülözhetet-

len testvérekről, abban a reményben,

hogy másokat is átgondolásra késztet.

Rögtön meg is kell cáfolnom magam,

mert bár eddig barátokról és testvérek-

ről írtam, mégsem tehető meg, hogy az

első köszönet ne a közvetlen családta-

goké legyen. Ők is kapták ezt a nyomo-

rúságot velünk együtt, és hordozzák.

Erejük sokszor megfogy, mégis oly em-

bertelenül sok. S itt gyakran mi esünk

abba a hibába, hogy természetesnek

vesszük, hogy ott vannak. Pedig nem

véletlen, hogy éppen őket kaptuk.

Következő az alapiskolai osztály. Jó-

magam nem speciális iskolába jártam,

hanem – mai divatos kifejezéssel – in-

tegrált oktatásban vettem részt. Mégis

talán nem tévedek, hogy az a szó,

amely a leginkább jellemzi ezeket az

éveket: a természetesség. Ők velünk

együtt nőttek fel. Szemük látta a köz-

tünk levő különbséget. Látta, hogy va-

lami más, de a gyermeki szív nem vett

róla tudomást. Vagy ha mégis, akkor

túllépett rajta, és jöhetett a játék. Hála

nekik, nekünk sem kellett mindig tudo-

mást vennünk róla. 

Aztán jönnek a középiskolai évek.

Nekem a Pázmány Péter Gimnázium-

ban teltek el Érsekújvárott, sok buszo-

zással és már mankóval a kezemben.

Osztálytársaimmal együtt éltük meg a

kamaszkor világfájdalmas éveit, és –

hála nekik – semmiből sem maradtam

ki. Jöhetett kirándulás, túra hajón vagy

a hegyekben, mindenhol ott lehettem,

mert osztálytársaim vállaltak engem.

Sokszor óvtak meg saját magamtól is.

Tisztában vagyok azzal is, hogy nem

mindegyikünk ilyen szerencsés, de meg

kell találni a lámpásokat a sötétben,

akik megvilágítják utunkat.

Azt gondolná az ember, hogy a főis-

kolai vagy egyetemi csoport az előbbi-

hez képest sokkal személytelenebb. Ese-

temben a helyzet némileg különleges,

ugyanis a teológián összesen két nap-

pali tagozatos évfolyamtársam volt.

Tomi, aki szobatársam volt egy évig, és

Viktor, aki a legfontosabb segítségem

volt ezek alatt az évek alatt. Nem volt

még egy ember, aki többet utazott ve-

lem, vagy többet vitte a táskám, mint

ő. Emlékszem, egyszer kif icamította a

bokáját, és akkor a szerepek hirtelen

felcserélődtek. Két mankóval kellett

járnia. Nekem a segítettből segítővé

kellett válnom. Megértettem, hogy aki

segít, annak nemcsak keze kell, hogy le-

gyen, hanem szeme is: meglátni a

szükséget. 

Nem feledkezhetünk el gyógytorná-

szainkról és orvosainkról sem. Sokat

várunk el tőlük, hiszen ők a „hivatásos

testvérek”, akik arra tették fel az éle-

tüket, hogy segítenek a rászorulókon.

De vajon jogosan várjuk-e el? Csak

akkor, ha mi mindig minden utasításu-

kat megtartottuk, és mindig szorgal-

masan végeztük a tornagyakorlatokat.

Ki merem mondani, hogy sokszor na-

gyobb erőfeszítéssel és odaadással vál-

lalták a küzdelmet, mint én magam.

(Ha pedig mégsem teszik, akkor meg

kéne kérdezni, hogy miért nem.)

Hála legyen az Istennek a segítő ke-

zekért, azokért az emberekért, akik

hosszabb-rövidebb időre testvéreinkké

lettek a nyomorúságainkban!

Haris Szilárd

„Mindig szeret a barát, de testvérré a nyomorúságban válik.” 
Példabeszédek könyve 17,17
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Százdi Sztakó Zsolt Somorján
A somorjai Zalabai Zsigmond Könyvtár és a Carissi-

mi Nonprofit Alap szervezésében október elején Százdi

Sztakó Zsolt felvidéki író, lapunk állandó munkatársa

mutatkozott be a könyvtárban. A résztvevőket Pirk Ilo-

na, az intézmény munkatársa köszöntötte. A meghitt

ünnepség közönsége megismerkedhetett Zsolt munkás-

ságával, műveiből barátai, Haraszti Mária, Korpás Ár-

pád, Pogány Erzsébet és Tóth Erika olvastak fel részle-

teket. Kommunikációs nehézségei miatt Brezovszky

Andrea tolmácsolta a szerző otthon papírra vetett gon-

dolatait, és verseiből is felolvasott néhányat. 

Következzen most egy idézet az anyavegyélgitárt! cí-

mű verseskötetében megjelent Magamat ajánló sorok-

ból: „Életem első hét évéről alapvetően szép emlékeket

őrzök. Aztán történt valami, ami máig meghatározza a

sorsomat, ugyanis fél év leforgása alatt lebénultam. Kö-

rülbelül másfél év kórházról kórházra vándorlás után re-

ménytelennek minősítettek, és hazaadtak. Hála azonban

szüleim kitartásának és egy rehabilitációs nővér lelkiis-

meretes munkájának, rövidesen már ülni is tudtam. Per-

sze mindent a nulláról kellett kezdenem, még írni-ol-

vasni is újra meg kellett tanulnom. Ebben, azt hiszem, az

irodalom szeretete is segített. Először a környezetemben

élők olvastak fel nekem, később már magam olvastam, és

a betűk varázsa lenyűgözött. Nyugodtan mondhatom,

hogy egy teljesen új világ tárult fel előttem, ahol nem lé-

teznek azok az akadályok, melyek mindennapjaimat

szinte lehetetlenné tették. Az alkotás először a képzelgés

szintjén jelentkezett, de mivel a beszéd is nehézséget

okozott, így az önkifejezés igénye is fellépett.”

Mivel Zsolt hamarosan új, somorjai otthonába költö-

zik szüleivel, a könyvtár munkatársai olvasójeggyel aján-

dékozták meg, és elmondták, hogy szeretettel várják őt

más alkalommal is. Ő pedig a könyvtárnak ajándékozott

egy-egy példányt eddig megjelent műveiből, hogy a so-

morjai olvasók számára is elérhetők legyenek.

A Carissimi kérdésére, hogy mit jelentett neki az est,

a következőket válaszolta: „Mindenekelőtt megtisztelte-

tést, hogy a barátaim eljöttek, és az eddigi munkáimból

számukra valamiért fontos szemelvényeket osztottak

meg a közönséggel. Korpás Árpi barátom bravúros elő-

adásban, értő módon elemezte közös szerelmünkhöz,

Százdhoz kötődő műveimet, az 1552 című kisregénye-

met és a Freskó legendája című regényt, valamint a Pró-

féta – avagy történet jelen időben címmel tavaly megje-

lent regényemet. Ez az est amolyan bemutatkozásféle

volt a somorjai közönségnek, amiért roppant hálás va-

gyok elsősorban Pogány Erzsébetnek, aki megszervezte

és levezényelte a találkozót. Ugyanígy kijár a hála a

könyvtár dolgozóinak, akik igazán szívélyes vendéglátók

voltak. Ott éreztem meg igazán, hogy Somorjára jó

helyre kerültem.”

(t)

Te is csak gyerek vagy 
Mindennap, vagy csak egy nap?

Köszöntöd az édesanyákat.

Kiknek a gyermekük minden,

túl a legdrágább kincsen.

Mindennap, vagy csak egy nap?

Van úgy, hogy megbántódnak.

De felejtik hamar, 

mert csak teérted aggódnak.

Mindennap, vagy csak egy nap?

Szükség van rájuk, s ők 

ott vannak.

Hűségükben sosem csalódhatsz, 

ha sírsz, ők megvigasztalnak.

Mindennap, vagy csak egy nap?

Mikor neki is szüksége van rád,

mikor már te fogod az ő kezét,

el ne engedd, szorítsd!

Kérdés magamhoz
Egykori apró-gyermek-kedvem

hova lett?

Orvul ellopták tőlem

gonosz felnőttek,

akiknek nem tetszett, 

hogy ártatlan szívvel,

öntudatlan szerettem,

és önzés nélkül

éltem az életet,

mert ez így nem lehet,

mondták a nagyok,

és akkor felnőtt lettem,

de olykor,

hogyha fájón egyedül vagyok,

elhagyatott,

a tömegben is magányos,

megkérdem magamtól

egyszerű szavakkal,

hová tűntél el, te egykor volt

boldog kor?             (Sz. Sz. Zs.)

Pogány 
Erzsébet, 

Sztakó 
Zsolt, 

Korpás 
Árpád
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Budapesten jártunk
A Carissimi Nonprofit Alap budapesti kirándulást

szervezett értelmi sérült fiatalok számára, akiket család-

tagjaik és segítőik kísértek el a sok érdekességet és új-

donságot ígérő útra.

Az autóbusz a szenci Nefelejcs Háztól indult, útköz-

ben csatlakoztak hozzánk a galántai és a dunaszerdahe-

lyi Értelmi Sérülteket Segítő Társulás tagjai s marcelhá-

zi barátaink. Budapestre érve utunk a gyönyörű Károlyi-

palotába vezetett. A klasszicista stílusú épület ad otthont

a Petőfi Irodalmi Múzeumnak, ahol a hétfői szünnap el-

lenére készségesen fogadták népes csoportunkat. Nem

csak egyszerű tárlatvezetés részesei voltunk, hanem

Bauernhuber Enikő és Keller Zsuzsa múzeumpedagó-

gusok a Petőfi- és Weöres Sándor-kiállítást interaktív

módon mutatták be. 

Az előbbin elsősorban a költő személyes tárgyaira és a

kiállítás audiovizuális részeire épült a foglalkozás. Petőfi

személyes holmijának rekonstruált és kézbe fogható da-

rabjain keresztül ismerkedtünk a költővel és korával,

sorra véve 1848. március 15-ének főbb eseményeit is. A

foglalkozást keretbe foglalta Petőfi Sándor Nemzeti da-

la. A Landerer és Heckenast-nyomda eredeti nyomda-

gépénél felidéztük a költemény, valamint a 12 pont ki-

nyomtatását, s a foglalkozás a Nemzeti dal egyik meg-

zenésített változatának közös meghallgatásával zárult. 

A Weöres Sándor-kiállításon a múzeumpedagógusok

nyelvi, ritmus- és rímjátékokat játszottak a fiatalokkal. A

költő gyermekversei közül néhányat közösen el is

mondtak, beszélgettek a legszebb magyar szavakról, és

közösen próbáltak ki néhányat a kiállítás interaktív vers-

találmányai – versfal, verstapintó, verskoppintó, kereszt-

öltés, gondolatfújás, versfoltozó, versrajzoló – közül. 

Bauernhuber Enikőtől megtudtam, hogy már több-

ször látogattak hozzájuk értelmi sérültek. „Számunkra is

minden alkalommal kivételes élmény az értelmi sérült

látogatókkal való találkozás, teljesen más megközelítést,

új nézőpontot ad a mindennapi múzeumpedagógiai

munkánkhoz. Kiemelten figyelünk arra, hogy lassabban,

hangosabban beszéljünk, egyszerűbben fogalmazzunk,

és előzetesen jól átgondoljuk azt, hogy mit is szeretnénk

átadni a foglalkozások során. Szem előtt tartottuk »a ke-

vesebb néha több« alapelvet, és inkább arra koncentrál-

tunk, hogy élményszerű legyen a foglalkozás, építsen

előzetes tudásukra, és felfedeztetéses módszerrel tőlük

jöjjenek az általunk feltett kérdésekre a válaszok. Sze-

mélyes benyomásaim nagyon pozitívak. Egy-egy nem

várt válasz kapcsán mindig hálás dolog volt, ha humor-

ral tudtam reagálni, és időt hagytam arra, hogy a nem

várt választ is megbeszéljük. Nekem könnyen ment a rá-

hangolódás. A korábbi tapasztalatok is segítettek abban,

hogy valóban a tőlem telhető legnagyobb odafigyeléssel

legyek jelen, és a tőlük érkezett reakciók alapján is ala-

kítsam a foglalkozás menetét. Úgy gondolom, hogy ez

nagyon fontos. Ebből a szempontból tulajdonképpen

minden múzeumpedagógiai foglalkozás egyszeri és

megismételhetetlen: akkor és ott annak a konkrét cso-

portnak szól.”

A múzeumból sok új ismerettel és élménnyel gazda-

godva indult a csapat tovább a következő helyszínre: a

Fővárosi Állat- és Növénykertbe, ahol a sérült gyerme-

kek napját tartották. Útközben megcsodáltuk a Szent

István-bazilikát, a kulturális sugárútnak is nevezett

Andrássy utat gyönyörű palotáival, az Operaházat, a

Terror Házát. Az Andrássy út végén elénk tárult Buda-

pest legnagyobb hatású tere, a Hősök tere, közepén a

millenniumi emlékművel, amelynek középpontjában a

hét vezér és Árpád fejedelem lovas szobra, mögötte fél-

körívben, nyitott szobortalapzatokon pedig a magyar

történelem legfontosabb uralkodóinak és más történel-

mi alakjainak szobra látható. 

Keller Zsuzsa Petőfi Sándorról mesél

Bauernhuber Enikő 
Weöres Sándor verseit idézi
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A Városligetben levő állatkert 1992 óta minden szep-

temberben egy napon vendégül látja a sérült gyermeke-

ket és fiatalokat, valamint kísérőiket. Társszervező az

Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Országos

Érdekvédelmi Szövetsége (ÉFOÉSZ). Csoportunk

„pártfogója” a Nógrád megyei ÉFOÉSZ-egyesület volt;

köszönet érte Fábri Lászlóné elnöknek. 

Az állatkert akadálymentes terekkel, kulturális progra-

mokkal, sok-sok érdekességgel, valamint ajándékkal és

frissítővel várta a látogatókat, akik ezúttal 6250-en vol-

tak. Az idei rendezvény az állatvédelem jegyében telt, a

Tapizoóban a látássérültek tapintás segítségével ismer-

kedhetnek egy-egy állatfajjal. Aki minden állattal talál-

kozni akart, nyakába szedhette a lábát, de így sem biz-

tos, hogy a hatalmas területen mindenhová eljutott. Se-

baj, legközelebb megint el kell menni.

A fiatalok és kísérőik tobzódtak az élményekben. Ma-

darász Ildikó, a Nefelejcs Ház igazgatója úgy tapasztal-

ta, hogy a Petőfi Irodalmi Múzeumban látottak teljesen

lekötötték a fiatalok figyelmét. „Az örökmozgó Roman-

ko is érdeklődéssel figyelte a finom anyagból készített

almát, amelyet ha a füléhez tett, Weöres Sándor versét

hallgathatta. Szinte hihetetlen, hogy még az autisták is a

szőnyegen ülve figyelmesen hallgatták az előadó magya-

rázatát és Weöres Sándor verseit, mondókáit. Nagy

öröm volt megérinteni Petőfi személyes dolgait, ruháza-

tát, használati tárgyait és így elképzelni őt magunk előtt

feleségével, Szendrei Júliával. Az állatkertben meg min-

denki megtalálta a kedvenc állatait. Mivel sok hasonló

intézményből jött fiatallal találkoztak, a mieink is maga-

biztosabbak voltak, kevésbé érzékelve a különbséget az

egészségesekkel szemben.” A Bachratý család a nyelvi

akadály ellenére kellemes élményekkel távozott a múze-

umból, Sándoréknak a múzeumban látottak és hallottak,

valamint az állatkerti látogatás egyaránt maradandó em-

lék lesz, Sántai anyuka szerint a felnőttek is sok új dol-

got tudhattak meg Petőfiről. Blahó Barninak a szép szí-

nes egzotikus madarak tetszettek a legjobban, Szolga

Marikának a fókák és a halak, Varga Katit meg a maj-

mok bűvölték el. 

A fáradt, de boldog társaság az esti órákban érkezett

haza.

(t)

A kirándulás a Szlovák Köztársaság Kormányhivatala

Nemzetiségi Kisebbségek Kultúrája 2014 programjának tá-

mogatásával valósult meg.

Olvassa a Carissimit, és nyerjen könyvet!

Az előző számunkban feltett kérdésekre a helyes válaszok: 1. Fiúk, lányok, 2. Papp Szabolcs, 3. EduKid Speciá-

lis Hallásdiagnosztikai Rehabilitációs és Oktató Központ.

A Carissimi könyv ajándékát Kuszi Zsuzsanna tardoskeddi kedves olvasónk nyerte. Gratulálunk!

Új kérdéseink:
1. Melyik városban van a Látássérültek Matej Hrebenda Országos Könyvtára? 2. Ki volt 1971 és 2006 között

a Komáromi Kórházi Alapiskola igazgatója? 3. Milyen díjat kapott Budapesten Puha Andrea?

A válaszokat november 18-áig várjuk e-mailben a carissimi.lap@gmail.com vagy levélben a Carissimi, Buči-
nová 14, 821 07 Bratislava címre.

J Á T É K

Úton

Az állatkertben
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Az elvarázsolt királykisasszony 
A Kuttyomfitty Társulatot látta vendégül a szenci Ne-

felejcs Ház igazgatója, Madarász Ildikó és munkatársai. A

közös élmény, a közös öröm megsokszorozódik, ezért  a

színházi előadásra és az utána következő kis éneklésre,

sport- és kézműves-foglalkozásra meghívták galántai,

marcelházi és dunaszerdahelyi barátaikat. Végül a

dunaszerdahelyiek egyéb elfoglaltságuk miatt

nem tudtak eljönni, de aki ott volt, sokáig emle-

getni fogja a nagyszerű produkciót.

A kéttagú társulat – Dobsa Fodor Mónika és

Dobsa Tamás, a népművészet ifjú mesterei – ferge-

teges hangulatot teremtett. A különböző korú ér-

telmi sérült gyermekeket és fiatalokat az első perc-

től kezdve lekötötték, bevonták az előadásba; az él-

mény a csillogó szemekben tükröződött. Az elvará-

zsolt királykisasszonyról szóló mese lakodalommal

végződött, amelyre meghívták a közönséget: kicsi,

nagy, virgonc vagy nehezebb mozgású, netán kere-

kes székes egyaránt önfeledten ropta a táncot.

Miután a két művész kissé kifújta magát, még az előadás

hatása alatt kezdünk el beszélgetni. „Olyan szép volt,

ahogy a pedagógusok hozták a kerekes székeseket, és tán-

coltak velük! Nagyon felemelő volt” – mondja meghatód-

va Mónika. „Ezért érdemes csinálni. Mikor felkértek ben-

nünket erre az előadásra, figyelmeztettek, hogy súlyosan

fogyatékosok is lesznek a nézők között; gondoltam, hogy

csak fog működni. Itt szakemberek dolgoznak, tudják, ho-

gyan kell felkészíteni őket, nehogy megijedjenek a banyá-

tól. Az sem zavart bennünket, hogy egy kisfiú kiszaladt

elénk, még egy játék hangszer is megszólalt az előadás

alatt. Ezeket a dolgokat, ha lehetett, inkább belefoglaltam

a mesébe. Iskolában, művelődési házban is megszólal a te-

lefon, vagy rájön valakire a kényszernevetés. Az inkább za-

varó, mert ott a pedagógusnak mégis könnyebb fegyelmet

tartania – fűzi hozzá Tamás. 

Mónika már gyerekkorában kapcsolatba került sérült

gyermekekkel. „Szüleim gyógypedagógusok. Apukám már

nem él, anyukám nyugdíjas. A kisegítő iskolában laktunk

Apácaszakállason kilencéves koromig. Először a komáro-

mi speciális iskolába hívtak bennünket fellépni. A pedagó-

gusok aggódtak, hogyan fogadnak majd bennünket a gye-

rekek. Én nem aggódtam. Tudtam, hogy a fogyatékos

gyermekek milyen csupa szívek, és minden rendben lesz.

Így is történt. A fogadtatás szeretetteljes volt. Azonnal jöt-

tek a visszajelzések, a táncházban is örömmel vettek részt.

Nagy élmény volt nekünk is.” Kérdésemre, hogy másképp

készülnek-e a velük való találkozásra, Tamás határozott

nemmel válaszol: „Az a legszörnyűbb, ha másként kezeljük

őket. Ugyanazt kéne kapniuk, mint az ún. egészséges em-

bereknek. Korlátok bizonyára vannak, de azt mondom,

hogy majdnem jobb előttük föllépni. Az a szeretet, amely

az előadás alatt is sugárzik belőlük, teljesen másfajta di-

menzió számomra. Az iskolás gyerekekben jobban bennük

van a megfelelési kényszer – »én nagyfiú vagyok, nehogy

lássák rajtam, hogy tetszik « –, de a végén odajön megsúg-

ni, hogy »nagyon jó volt«.” „Talán kicsit meg kell küzdeni

értük. Itt meg nem. Azonnal jön a visszajelzés” – ért egyet

párjával Mónika.

A Kuttyomfitty Társulat 2011 végén alakult. A hagyo-

mány továbbéltetése a legfontosabb számukra. Évekig hi-

vatásos táncosok voltak az Ifjú Szivekben. Tamás táncpe-

dagógus, a Táncművészeti Főiskolán végzett, koreografál, a

hétvégeken vőfélykedik. Tanítanak is, de fő profiljuk a

Kuttyomfitty Társulat. Műsoraik 60%-a néptánc, így pró-

bálják megszerettetni a közönséggel a táncot; de rajta kí-

vül van színészet, ének és bábozás is. Tavaly 126 előadásuk

volt. Most készül a nyolcadik műsoruk, a Cirkusz folkló-

rikusz, teli „világszámokkal”, mindennel, ami a népi kul-

túrában, a néptáncon belül kicsit mutogatós dolog. „Na-

gyon szeretjük csinálni. Azt hiszem, ez látszik is” – mond-

ja búcsúzóul Mónika.

Madarász Ildikó igazgatónő örül a jól sikerült napnak:

„Az előadás csodálatos volt, a legsérültebb gyerekeinket is

lekötötte. Olyan is volt is, aki nem beszél, de hangosan ne-

vetett, amikor meglátta a szereplőket. Utána még közösen

eltöltöttünk egy kis időt barátainkkal. Slezák Erika énekkel

szórakoztatott bennünket, és mivel jó időnk volt, ebéd után

sportversenyt tartottunk az udvaron. Tekét és bocsát a kere-

kes székesek is játszhattak, célba dobtunk, és kézműves-fog-

lalkozást tartottunk. Nagyon szép nap volt.”                   (t)
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Felhívás
Kérjük Olvasóinkat, hogy az esetleges lakcímváltozást közöljék szerkesztőségünkkel a carissimi.lap@gmail.com

e-mail vagy a Carissimi, Bučinová 14, 821 07 Bratislava postacímen. Köszönjük.

Erkölcs és egészség
Bene Éva doktornak ezek

a gondolatai először a Ma-

gyar Katolikus Rádióban

hangzottak el. Jegyzeteiben

kiemelte a hit megtartó

erejét, felhívta a figyelmet a

leggyakoribb életviteli hi-

bákra, amelyek a népesség

egészségromlását okozzák.

Megállapítja, hogy korunk

civilizációs betegségeiért a

környezeti ártalmak, a tár-

sadalmi és szociális viszo-

nyok, az életszínvonal, a la-

kosság életmódja, egészség-

kultúrája, erkölcsi állapota,

az egészséget veszélyeztető

magatartások és az egész-

ségvédelem hiányosságai

felelősek.

Jegyzetei, amelyeket a rá-

dióhallgatók öt éven át he-

tenként kísérhettek figye-

lemmel, olyan népszerűek

voltak, hogy 2009-ben a

Kairosz Kiadó gondozásá-

ban könyv formájában is

megjelentek.

A szerző felhívja a figyel-

met a lélek és a test kapcso-

latára. Negyvenéves orvosi

tapasztalatára hivatkozva

állítja: csak akkor remélhe-

tünk gyógyulást, ha felis-

merjük a betegséget kiváltó

okok láncolatát, megértjük

személyes és közösségi

életünk hatásait.

Az egészséges élet tuda-

tos életvezetést igényel. Eh-

hez pedig szükségünk van

ismeretekre és nagyfokú

önkritikára. Gondolkodá-

sunkat, életmódunkat alá

kell rendelnünk az egész-

ségmegőrzés követelmé-

nyeinek, s ehhez akaraterő

és önfegyelem szükséges.

Fontos az ártalmak kerülé-

se, a testi erőnlét, az im-

munrendszer erősítése. Ez-

zel párhuzamosan pedig a

lelki harmónia és a lelki bé-

kesség, amelyet az erkölcsi

tisztaság adhat. Ha lelkileg

süketté és vakká váltunk –

állítja a szerző –, testi

egészségünket sem őrizhet-

jük meg. 

Bene Éva sokoldalúan bi-

zonyítja, hogy a teremtő

akarattól – Istentől – elsza-

kadt ember megrövidíti sa-

ját életét. A keresztény em-

ber számára erkölcsi útmu-

tató a Szentírás s benne a

Tízparancsolat. Viselkedé-

sünket, cselekedeteinket az

erkölcsi normák szabályoz-

zák. Isten nélkül nincs er-

kölcs, erkölcs nélkül pedig

nincs egészség.

Az orvosnő sokféle kér-

dést is megfogalmaz: Mi az

igazi kincs? Van-e össze-

függés a „kincsek” és az

egészség között? Az anyagi

javak túlértékelése, a szer-

zési vágy megrontja az em-

bert, olyan életvitelre ösz-

tönzi, amely ártalmas a tes-

ti-lelki egészségre. 

A böjt fontosságára is fel-

hívja az olvasók figyelmét.

A közgondolkodástól elté-

rően állítja: a böjt nem csak

az étkezés korlátozását je-

lenti. A böjt léleknemesítő

lemondás és adakozás, má-

sok gondjainak enyhítése.

Az önmegtartóztatás és

az áldozatkészség iskolá-

ja. 

A szerző a bocsánatké-

rés és a megbocsátás fo-

galmát is érdekes megvi-

lágításba helyezi. Állítja:

sok neurózis, depressziós

lelkiállapot oka a meg

nem bocsátás. A hosszú

időn át dédelgetett keserű-

ség, harag, bosszúvágy

olyan, mint a rákos daga-

nat: nő és pusztít. 

Bene Éva az orvos szemé-

vel láttatja korunk szabados-

ságát és a szabadosság

egészségkárosító hatását.

Szól a nők emancipációjáról,

amely abnormális terhet ra-

kott a vállukra, elősegítette a

családi kötelékek fellazulá-

sát, a válásokat, az egyszülős,

csonka családok kialakulá-

sát, eltorzította a gyermek-

nevelést is. A nők és a férfi-

ak családon belüli szerep-

osztásának megváltoztatása

lehet az oka a férfiak elnőie-

sedésének is. Véleménye

szerint a fiúkat férfias eré-

nyekre kell nevelni, akarate-

rőre, kitartásra, bátorságra,

hazaszeretetre és nemes ön-

feláldozásra; az anyai gyen-

gédséget az apai határozott-

ságnak kell felváltania, mert

a férfiasság felszámolásával

mindenki csak vesztes lehet.

Állítja, hogy a szigorú neve-

lés hiánya a stressztűrő ké-

pesség elégtelenségében is

megnyilvánul.

A pszichoszociális stresz-

szel szemben szinte védte-

lenek vagyunk. Nem vélet-

len, hogy Magyarországon

a pszichiátriai gondozóin-

tézetek évi betegforgalma

meghaladja az egymilliót,

az alkoholisták száma 8-

900 ezerre tehető, és félel-

metesen emelkedik a kábí-

tószer-fogyasztó fiatalok

száma. A szerző azt mond-

ja, hogy a lelki sérelmek el-

viselését is meg kell tanulni,

a nehézségek elviselése, le-

küzdése növeli a lelkierőt; s

a gyermeknek a mindent

szabad liberális engedé-

kenység ezt nem tanítja

meg. 

Az orvos-író minden el-

mélkedését áthatja a ke-

resztény ember felelősség-

érzete, véleményét egy-egy

Szentírásból vett idézettel-

gondolattal egészíti ki és

erősíti meg. Egy szabad

ember felelősségtől áthatott

közlései ezek, nem kioktat,

inkább továbbgondolásra

késztet, és megújulásra.

Hasznunkra válhat! Kár

lenne kihagyni!

Bene Éva: Erkölcs és egész-

ség (Kairosz Kiadó, 2009)

Hóka Rozália
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Szobatársam egy öregúr, akinek tőből

hiányzik mindkét lába. Állandóan vi-

szályban van a nővérekkel, mivel eléggé

nyers a természete, és utasítgatja őket, s

ezt nem mindegyikük tűri szó nélkül. Mi

tagadás, rigolyás az öregúr, de én egész jól

kijövök vele. Az elődömmel például az

volt a baja, hogy sokat köhögött – ehhez

képest neki vannak hosszú percekig tartó

köhögési rohamai. Néha éjszaka is arra

riadok, hogy fuldokolva köhög. Van egy

zsebrádiója, amely még éjszaka is szól,

miközben alszik – a nővérek kapcsolják

ki, mikor megyek aludni.

Az első pár nap az ismerkedéssel telik,

barátkozom a körülményekkel, ismerke-

dem az új arcokkal. Legutóbbi itt-tartóz-

kodásom óta kicserélődtek. Most az a leg-

nagyobb újdonság, hogy a „három gráciá-

ból” hírmondó se maradt. Vierka, Moni-

ka, Janka, ők voltak a kedvenceim – ráa-

dásul egy műszakban dolgoztak. Mindig

vártam, hogy ők kerüljenek sorra. Az

évek alatt barátsággá fejlődött a beteg-

ápolói viszony köztünk. Egyébként ez itt

általános: aki egynél többször fordult meg

az NRC-ben, azt már számon tartják, és

„több lesz”, mint egyszerű beteg. Gondo-

lom, erre a nővéreknek éppoly szükségük

van, mint nekünk, hogy érezzék, nem egy

„beteggyárban” robotolnak.

Visszatérve Vierkáékhoz: először ő

ment át másik osztályra, ahol nem

olyan megerőltető a munka. Gyakori itt,

hogy a nővérek lesérülnek, és átmennek

egy másik osztályra, ahol „könnyebb” a

munka; ugyanis a kettő A és a kettő B

osztályon vannak a legsúlyosabb bete-

gek. Monika elvégezte a főiskolát, és fő-

nővér más osztályon, Janka pedig

Ausztriában dolgozik.

Azért a nővérek többsége így is „régi

arc”, akkor kezdtek az NRC-ben dolgoz-

ni, amikor én betegként kezdtem idejárni.

Ha jól számolom, ennek már huszonhá-

rom éve. Néha csak ülök a sötét folyosón, és

nosztalgiázok, hogy mi mindent éltem át.

Amikor először voltam itt, a környék

még rendezetlen volt, és pallók voltak le-

fektetve, hogy el ne süllyedjünk a sárban.

Emlékszem, milyen szorongva érkeztem,

hiszen tíz évvel azelőtt már voltam a

Marinában, a gyermekrehabilitációs in-

tézetben, és hát nem a legjobb emlékeket

őriztem. Aggodalmam azonban felesleges

volt – ezt már akkor éreztem, amikor az

első nővér barátságosan rám mosolygott.

Körülbelül egy korosztály lehettünk.

Aztán másnap elvittek fényképezni, és

én naivul azt hittem, hogy itt ez a divat.

Kapunk valami igazolványfélét, és ah-

hoz kell a fénykép. Már rég otthon vol-

tam, amikor karácsony körül hív Milka

néni, aki egyfajta pótmamám, és izgatot-

tan közli, hogy egy brosúra jelent meg az

NRC-ről, és az én képem is benne van. A

rejtély tehát megoldódott.

Milka néni (hivatalos nevén „teta”

Milka) Százdról származott el Kovács-

falvára a férjével, Jožko bácsival, aki a

boldogult hatvanas években még hnb-el-

nök is volt a falunkban. Teta Milka pedig

a titkárnője volt, amikor egymásba sze-

rettek. Az egyik leggyakoribb kérdés,

amely a nővéreket foglalkoztatja, hogy

milyen rokoni kapcsolatban vagyunk teta

Milkával, és mivel én ilyenkor csak titok-

zatosan hallgatok, hát ők kombinálnak. A

leggyakoribb változat az, hogy anyu nő-

vére. Nehéz volna elmagyarázni, hogy

nem vagyunk rokonok, „mindössze” egy

faluból származunk.

…

Amióta Milka néniék elmentek

Százdról, a zólyomi Doprastavnál dol-

goztak, Kovácsfalván laktak, és ahogy el-

kezdtem az NRC-be járni, úgymond, a

pótszüleim lettek. Egy fiuk van, Milan,

Vierka férje, aki az NRC-ben nővér.

Jožko bácsinak mindig jókedve volt, és

nekem úgy tűnt, hogy mindenki ismeri.

Leghíresebb mondása ma is gyakran jut

az eszembe: „Valaha szépek és fiatalok

voltunk… ma már csak szépek vagyunk.”

Amit most elmesélek, jó 20 évvel ez-

előtt történt. Mai fejjel már nem vállal-

koznék a kalandra, hogy végigmenjek a

falun, a forgalmas úton, autók között.

Akkor még az út szélén végig árok hú-

zódott. Nem is beszélve arról, hogy a

házuk meredek hegyoldalban volt, s út-

közben akármikor elakadhatott volna

az elektromos kocsi.

Mondom, mai fejjel már őrültségnek

tartom ezt a kalandot, ám akkor még egé-

szen kivihető vállalkozásnak tűnt

(egyébként később még sokszor megjártam

ezt az utat, igaz, mindig kísérővel). Na,

szóval egyszer csak ott álltam a kapujuk

előtt. Éppen vendégek voltak náluk, és

képzelem a megrökönyödésüket, amikor

rájuk köszöntem. Mégse mindennapos

dolog, hogy egy elektromos kocsi áll meg a

házad előtt, és a benne ülő kripli magától

értetődő természetességgel mosolyog rád! 

Folyt. köv.

Sztakó Zsolt 

Hat hét Kovácsfalván II.

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

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

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

Számlaszám (č. účtu): 5345665/5200, variab. symbol: 1111, 
IBAN: SK95 5200 0000 0000 05345665, BIC/SWIFT: OTPV SK BX.
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Magyar–szlovák, szlovák–magyar szótár

ápolás – ošetrovanie
(a) beteg forgatása – polohovanie
Braille-írás – Braillovo písmo
Egészségügyi Világszervezet (WHO) – Svetová zdra-

votnícka organizácia
fekélyek ellátása – ošetrovanie vredov
felfekvések ellátása – ošetrovanie preležanín
gondozás – opatrovanie
gyengén látó – slabozraký
hangoskönyv – zvuková kniha
hangtár – zvukový archív
hólyagkatéterezés – cievkovanie močového mechúra
injekciós fecskendő – injekčná striekačka
járókeret – chodítko
kancsalság – škuľavosť
kiadási bizottság – edičná komisia
könyvtári információs szolgáltatások – knižnično-infor-

mačné služby
kötszerek – obväzový materiál
látássérült – zrakovo postihnutý
Látássérültek Matej Hrebenda Országos Könyvtára,

Lőcse – Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja
Hrebendu v Levoči

lelki problémák – psychické problémy
okklúder (szemtapasz) – oklúzor
okklúzió (szemtakarás) – oklúzia
otthonápolási ügynökség – Agentúra domácej ošetrova-

teľskej starostlivosti (ADOS)
sebek ellátása – ošetrovanie rán
síkírás – čiernotlačové písmo
súlyzó – činka
szemtakarás (okklúzió) – oklúzia
szemtapasz (okklúder) – oklúzor
szondán át való táplálás – výživa pacienta sondou
sztóma kezelése – ošetrovanie stómie
szurdopedagógia (hallássérültek gyógypedagógiája) –

surdopédia
tapintható kép – haptický obraz
tiflopedagógia (látássérültek gyógypedagógiája) – tyflo-

pédia 
tompalátás – tupozrakosť
vérvétel – odber krvi

Agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) –
otthonápolási ügynökség 

Braillovo písmo – Braille-írás 
cievkovanie močového mechúra – hólyagkatéterezés
čiernotlačové písmo – síkírás 
činka – súlyzó 
edičná komisia – kiadási bizottság 
haptický obraz – tapintható kép 
chodítko – járókeret
injekčná striekačka – injekciós fecskendő 
knižnično-informačné služby – könyvtári információs szol-

gáltatások 
obväzový materiál – kötszerek 
odber krvi – vérvétel 
oklúzia – okklúzió (szemtakarás) 
oklúzor – okklúder (szemtapasz) 
opatrovanie – gondozás 
ošetrovanie – ápolás
ošetrovanie preležanín – felfekvések ellátása 
ošetrovanie rán – sebek ellátása 
ošetrovanie stómie – sztóma kezelése 
ošetrovanie vredov – fekélyek ellátása 
polohovanie – a beteg forgatása 
psychické problémy – lelki problémák 
slabozraký – gyengén látó 
Slovenská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v

Levoči – Látássérültek Matej Hrebenda Országos
Könyvtára, Lőcse 

surdopédia – szurdopedagógia (hallássérültek gyógypedagó-
giája) 

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) – Egészségügyi
Világszervezet 

škuľavosť – kancsalság
tupozrakosť – tompalátás 
tyflopédia – tiflopedagógia (látássérültek gyógypedagógiája) 
výživa pacienta sondou – szondán át való táplálás 
zrakovo postihnutý – látássérült 
zvuková kniha – hangoskönyv 
zvukový archív – hangtár 

A lap támogatói:
Bauer Edit, 

a Szlovák Köztársaság Kormányhivatala
(Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – 

program Kultúra národnostných menšín 2014.)

carissimi.lap@gmail.com

Családsegítő 
tábor 
Kovácspatakon: 
18–19. o. 

Budapesten 
jártunk: 22–23. o.

Jachman
Margit:

Szív kell,
és szak-

tudás:
16. o.

A Kuttyomfitty Társulat 
Szencen: 24. o.

Könyvtár
látássé-

rülteknek
Lőcsén:
9–11. o.
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Esély fogyatékos és egészségkárosodott embereknek           V. évfolyam, 2014/5., október

Családsegítő tábor 
Kovácspatakon

Kitüntetés 
Puha Andreának

A Kuttyomfitty 
Társulat 
a Nefelejcs Házban

Író-olvasó találkozó Sztakó Zsolttal


