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Magyar–szlovák, szlovák–magyar szótár

állatasszisztált terápia – animoterapia, terapia pomocou
zvierat

autópályadíj fizetése alóli felmentés – oslobodenie od
úhrady diaľničnej známky

autópálya-matrica – diaľničná známka
diszkriminációellenes törvény – antidiskriminačný zákon
életmód – životospráva 
emberkereskedelem – obchodovanie s ľuďmi
európai közlekedésbiztonsági egyezmény – Európska

charta bezpečnosti na cestách 
(a) fehér bot világnapja – Medzinárodný deň bielej palice
fogyasztói szokások – spotrebiteľské zvyky
(a) fogyatékossággal élők jogairól szóló ENSZ-egyez-

mény – Deklarácia OSN o právach ľudí so zdra-
votným postihnutím

fogyatékosügyi bizottság – výbor pre osoby so zdra-
votným postihnutím

forgalmi engedély – technický preukaz vozidla
forgalmi rendszám – evidenčné číslo vozidla (EČV)
gyalogosátkelő – priechod pre chodcov
gyógylovaglás (lovas- vagy hippoterápia) – hipoterapia,

terapia pomocou koňa
(a) kormány emberi jogi, kisebbségi és esélyegyenlőségi

tanácsa – rada vlády pre ľudské práva, národnostné
menšiny a rodovú rovnosť

kutyaterápia – canisterapia, terapia pomocou psa
(a) látássérültek nemzetközi napja – Medzinárodný deň

nevidiacich
(a) látás világnapja – Svetový deň zraku
makuladegeneráció – degenerácia makuly
nemek egyenjogúsága – rodová rovnosť 
Nemzeti Autópálya-társaság Rt. – Národná diaľničná

spoločnosť, a. s.
parkolókártya – parkovací preukaz
szürke hályog (katarakta) – sivý zákal
Vakok és Gyengén Látók Szlovákiai Uniója – Únia nevi-

diacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS)
vakvezető kutya – vodiaci pes pre nevidiacich
zeneterápia – muzikoterapia

animoterapia, terapia pomocou zvierat – állatasszisztált terá-
pia 

antidiskriminačný zákon – diszkriminációellenes törvény
canisterapia, terapia pomocou psa – kutyaterápia 
degenerácia makuly – makuladegeneráció 
Deklarácia OSN o právach ľudí so zdravotným postihnu-

tím – a fogyatékossággal élők jogairól szóló ENSZ-
egyezmény

diaľničná známka – autópálya-matrica 
Európska charta bezpečnosti na cestách – európai közleke-

désbiztonsági egyezmény
evidenčné číslo vozidla (EČV) – forgalmi rendszám 
hipoterapia, terapia pomocou koňa – gyógylovaglás (lovas-

vagy hippoterápia) 
Medzinárodný deň bielej palice – a fehér bot világnapja 
Medzinárodný deň nevidiacich – a látássérültek nemzetközi

napja 
muzikoterapia – zeneterápia 
Národná diaľničná spoločnosť, a. s. – Nemzeti Autópálya-

társaság Rt. 
obchodovanie s ľuďmi – emberkereskedelem 
oslobodenie od úhrady diaľničnej známky – autópályadíj

fizetése alóli felmentés
parkovací preukaz – parkolókártya 
priechod pre chodcov – gyalogosátkelő 
rada vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú

rovnosť – a kormány emberi jogi, kisebbségi és esély-
egyenlőségi tanácsa 

rodová rovnosť – nemek egyenjogúsága 
sivý zákal – szürke hályog (katarakta) 
spotrebiteľské zvyky – fogyasztói szokások 
Svetový deň zraku – a látás világnapja 
technický preukaz vozidla – forgalmi engedély 
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) –

Vakok és Gyengén Látók Szlovákiai Uniója 
vodiaci pes pre nevidiacich – vakvezető kutya 
výbor pre osoby so zdravotným postihnutím – fogyatékos-

ügyi bizottság 
životospráva, životný štýl – életmód 

A lap támogatói:
Bauer Edit, 

a Szlovák Köztársaság Kormányhivatala
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program Kultúra národnostných menšín 2014.)

carissimi.lap@gmail.com

Zeneterápia Dunkel N Norberttel: 16–18. o. Képek: Krűger Viktor (5), Carissimi (4)



3

www.carissimi.sk

2014/6

Gyepes Aranka: Minden karácsony új
esély

Orvostörténet: dr. Kiss László Karel
Koch professzorról

Akik segítenek – beszélgetés Bauer
Edittel

Az én történetem: Stúdió a hálószobá-
ban

Korpás Árpád: Zsolti!
Postánkból: Örömnap Nagyabonyban
Paul Claudel: Karácsonyéji ének
„Részesei lehettünk a varázslatnak” –

zeneterápia Komáromban
December 3. – a fogyatékos emberek

világnapja
Fogyatékosságtudományi konferencia

Budapesten
Rendezvénysorozat a látássérültekért
Postánkból: Pázmányosok hangos-

könyve
Paragrafus: Autópályán – ingyen
Lanstyák Edit: Nekik hova csengetnek

be? – konferencia Csíkszeredában
Strédl Terézia: Állatasszisztált terápia
Hritz Júlia: Kultúrával az akadályok el-

len
Sztakó Zsolt: Hat hét Kovácsfalván III.
Játék
Magyar–szlovák és 
szlovák–magyar szótár

Minden 

karácsony új esély

Tartalom

Hazafelé tartottam a belvárosból. Az
egyik megállóban kerekes székkel szálltak
fel a trolira. Három lépcsőn kellett fölvon-
szolni a kocsit, ráadásul a jármű jó félméter-
nyire állt meg a járdától. A fiatal lány, a sú-
lyosan mozgássérült ötvenes hölgy ápolója,
segítője nem kezelte túl rutinosan a kerekes
széket. A segítségére siető fiatalembernek
sem jutott eszébe, hogy meg kellene fordíta-
ni a kocsit, merthogy a lépcsőn könnyebb
felhúzni, mint föltolni a guruló alkalmatos-
ságot. Azért csak sikerült, a lányka meg-

könnyebbült. De a célmegállóhoz közeledve megint kissé tanácstalan-
nak, izgatottnak tűnt. Nem ok nélkül, mert a leszállás is meglehetősen
bonyodalmasra sikeredett, szerencse, hogy nem bukott ki székéből a
hölgy. De az igazi sokk még hátravolt. A trolivezető most tartotta ér-
demesnek leereszkedni uralkodói trónjáról. Dühösen kivágta a fülke aj-
taját, zsebre tett kézzel megvárta, amíg a kerekes szék földet ér, utána
minősíthetetlen hangnemben, durván kioktatta a megszeppent lányt: ti.
ha már megengedi magának azt a luxust, hogy kerekes széket tologat,
igazán tudhatná, hogy felszálláskor szólni illik a trolivezetőnek, egyéb-
ként meg miért fordítva ráncigálja föl-le a lépcsőn azt a kocsit...

A jelenetet követő kínos csendben elgondolkodtam: szereplői közül
vajon ki szorul leginkább sajnálatra? Az ember önkéntelenül a kerekes
székben ülőre tekintene szánalommal. Pedig az ő fogyatéka ma, a mű-
szaki forradalom korában, ha mifelénk nehézkesen is, de némileg pó-
tolható. Van kerekes széke, és bizakodjunk, hogy előbb-utóbb akadály-
mentesen közlekedhet vele. És mindenekelőtt van támasza, segítője,
akinek szeretetteljes gondoskodása a biztonságot jelenti számára, és ta-
lán kárpótolja azért, amit az élet elvett tőle.  

Ami pedig a kislányt illeti, nos, ha valakiben az ő korában ekkora el-
szántság van a jóra, az inkább hős, semmint sajnálatra méltó. Igaz, ta-
pasztalatlanul és felkészületlenül vágott neki a „kalandnak”, hibázott is,
de azt látni lehetett, hogy nem adja fel könnyen. Ha pofonok árán is, de
fel fog nőni a feladathoz.

A trolibuszvezető, aki méltatlanul próbált érvényt szerezni igazának,
és a normális emberi kommunikációra képtelenek ezrei azok, akik fö-
lött könnyeket hullatni érdemes. Mert félelmetesen nő a lelki fogya-
tékkal élők száma, és mert a lelki hendikepnek is okai vannak, az okok
pedig osztódással szaporodnak, és további lelki sebeket ejtenek, a sebek
mélyülnek, és tartós sérülésekként rögzülnek... Hová vezethet mindez?
Valahol olvastam: Magyarországon százezerre tehető a skizofréniában
szenvedők száma, és minden második ember a depresszió valamely fo-
kában érintett. A szerző megjegyzi, hogy ma még nincs kultúrája az
úgynevezett lelki akadálymentesítésnek, amelynek a lényege a megér-
tés, együttérzés, empatikus viselkedés...

De hiszen ezen a „kultúrán” nőttünk fel! Több mint két évezrede el-
jött Valaki, akinél a megértés, az együttérzés kultúrájának nem született
hitelesebb hirdetője. Talán „földbe rejtettük” vagy elkótyavetyéltük a tő-
le kapott kincset... Ám minden évben új esélyt kapunk rá, hogy a kará-
csonyi gyertya fényénél megtaláljuk, ami elveszett.

Gyepes Aranka
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1936-ban Budapest tudományos vi-

lágkongresszust rendezett. A tanácsko-

zás hivatalos neve III. Nyomorékügyi

Világkongresszus volt. Az idő tájt a

„nyomorék” megnevezés volt a hivata-

los terminus technicus, felváltva a ko-

rábbi „rokkant” szót. 

A kongresszust június 28-a és július

5-e között tartották. Tudományos és

társadalmi súlyát jelzi, hogy védnöke

maga a kormányzó, Horthy Miklós, el-

nöke pedig dr. Johan Béla belügyi ál-

lamtitkár volt. Az egyik legnépesebb

küldöttség Csehszlovákiából érkezett –

kilencen, köztük két pozsonyi: J. Sme-

tana és Karel Koch professzor. Az el-

hangzott előadások kötetben is megje-

lentek. 

A csehszlovákok közül a brünni

Bedřich Frejka professzor francia nyel-

vű előadásában az ortopédia önállósá-

gát hangsúlyozta, kiemelve az általános

kórházak ortopédiai osztályának fon-

tosságát a végtagsérültek szakszerű el-

látásában. A prágai Klima professzor a

sérültek további sorsát irányító ellenőr-

ző módszerek szükségességéről beszélt.

Augustin Bartoš, szintén Prágából, ar-

ról igyekezett meggyőzni a hallgatósá-

gát, hogy mennyire fontos megismerni

a fogyatékos gyermekek személyiségét,

mert csak ez adhat igazi alapot a neve-

lésükhöz. Az utóbbi témakörhöz kap-

csolódott Karel Koch professzor – né-

met nyelven megtartott – előadása is. A

budapesti Orvosi Hetilap tudósítója

azt írta róla, hogy „Koch professzor ki-

tűnően mutatott rá a nyomorékok

pszichológiájában rejlő nehézségekre”.  

Sokak számára meglepetés lehetett a

Psychologie des Krüppels (A nyomo-

rékok lélektana) című előadás. Koch

ugyanis nem lélekbúvár, pszichológus,

hanem sebész, sőt mi több, ortopéd se-

bész volt. Együtt kezdte pályafutását a

már említett Frejka professzorral, aki

pozsonyi működése után, csak 1932-

ben települt át Brünnbe. Koch 1930 és

1934 között a pozsonyi ortopédiai kli-

nika professzora volt, majd 1934-től

„sebészi propedeutikát” (bevezetés az

orvostudományba) adott elő ugyan-

csak a pozsonyi orvosi karon. Ortopéd

sebészként tehát naponta szembesült

olyan betegekkel, akiket akkoriban

„nyomoréknak”, ma testi fogyatékos-

nak nevezünk. 1935-ben könyvet is írt

Jak se máme chovati k mrzáčkům, azaz

Hogyan viselkedjünk a nyomorékok-

kal szemben címmel. (A könyv Po-

zsonyban jelent meg, ám cseh nyelven,

hiszen szerzőjének ez volt az anyanyel-

ve.) Ilyen előzmények után tehát kollé-

gáit nem lepte meg, hogy Budapesten

sem maradt a kaptafánál. 

Előadása július 2-án, a mesterségre

való képzés problémáival foglalkozó, a

Magyar Gyógypedagógiai Társaság

bevonásával rendezett ülésen hangzott

el. Mivel – ismereteink szerint – a mai

szlovák/cseh szakirodalom egyáltalán

nem vett tudomást róla, lapozzuk fel az

előadást közreadó kongresszusi kötet-

ben. Már a terjedelme – 12 oldal – tisz-

teletet kelt, ám a mennyiségnél ezúttal

is fontosabb a minőség.

Koch professzor egy akkoriban fel-

kapott szakkifejezés, a „pszichofizikai

paralellizmus” elemzésével kezdi elő-

adását. Az elképzelés lényege, hogy az

egészséges gyermek karaktere tanul-

mányozható testének „szerkezete”, fel-

építése alapján. Ebből feltételezhető,

hogy a fogyatékos gyermek pszichofi-

zikai konstitúciója az egészségesétől el-

térő, más utakon mozog. Vagyis a sé-

rült ember nem eltorzított testű egész-

séges ember, hanem önálló, független

biológiai személyiség, a rá jellemző

emberi kétségekkel, előítéletekkel. Elő-

ítéletekkel, melyek a lélek primitív

megnyilvánulásai: öröm és bánat, von-

zódás és ellenszenv. Ez az új lélektani

tapasztalat segíthet rendet tenni a ko-

rábbi nézetekben, tudatosan építkezni

a korábbi zavaros felfogások romhal-

main.

Azok a segítési kísérletek, melyek

nincsenek tekintettel a sérültek mentá-

lis küzdelmeire, csupán a korábbi pró-

bálkozások baklövéseit fogják megis-

mételni. Az orvos vagy pedagógus csak

a fogyatékos ember lelke „legbelső ré-

tegének” megvizsgálásával merhet vál-

lalkozni a tulajdonságok megváltozta-

tására. A ravaszság okossággá, a hamis-

ság hitté és a hiba szépséggé kell, hogy

változzon. Az uralkodó fortély kell,

hogy a szívós kurázsi kiindulópontjává

váljon.

A kiváló irodalmi és filozófiai tájéko-

zottságú Koch versidézetekkel, a kul-

túrtörténet híres „nyomorékjainak” –

Byron, III. Richárd – példáival fűsze-

rezte előadását. Goethe híres verssorát

is idézte: „Krüppelmensch ist auch

Mensch...” (a nyomorék is ember). A

sorok közt pedig orvoskollégáinak is

üzent: azzal, hogy eltávolítjuk (műtét-

tel, pótlással) a „nyomorékságot” okozó

testi hibát, csak a „külső”, látható jelét

tüntetjük el a másságnak – a mélyben,

a lélekben ott maradnak nyomai. Rö-

vidre zárva azt mondhatjuk: Koch pro-

Karel Koch professzor – a fogyatékos

emberek (cseh)szlovákiai szószólója

Dr. Kiss László
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fesszor 1936-ban korát megelőzve

hangoztatta a fogyatékos ember lelké-

vel, lélektanával való törődés fontossá-

gát. Azt az attitűdöt, melyet 2007-ben

így fogalmaz meg Kelemen Gábor pé-

csi bölcsész: „Ha pedig a betegek érzel-

mi és spirituális szenvedése nem élvez

személyes figyelmet, akkor a javuló tes-

ti állapot ellenére is könnyen tehetet-

lenség, reménytelenség, magány, una-

lom, elidegenedés és impotenciaérzés-

ben megnyilvánuló lelki és szociális ha-

nyatlás következhet be.” (Lege Artis

Medicinae, 3. szám, 251. o.)

Végezetül essék szó bővebben az elő-

adóról is. Ezt annál inkább meg kell

tennünk, mert Karel Koch személye

1989 előtt, a szocializmus alatt tabunak

számított. Mivel szolgált rá az „élve el-

temetésre”? Azzal, hogy 1968-ban Ka-

nadába emigrált. Torontóban, 1981. ja-

nuár 24-én ért véget életútja. Az az út,

amely 1890. június 29-én egy Náměšť

nad Oslavou nevű morva kisvárosban

kezdődött. Prágában és Bécsben vég-

zett tanulmányai után 1917-ben avat-

ták orvosdoktorrá. A brünni helyőrségi

kórházból hívták meg 1919-ben Po-

zsonyba, ahol a klinikaalapító Stanislav

Kostlivý sebészprofesszor tanársegéde

lett. 1923-tól docens, majd 1933-tól

professzor, 1930 és 1934 közt az Orto-

pédiai Klinika vezetője. A Szlovák Ál-

lam megalakulása után mint cseh

nemzetiségű professzornak le kellett

mondania állásáról. Munka nélkül

azonban nem maradt, hiszen már

1931-től működött magánszanatóriu-

ma Pozsonyban a Vegelin (1945-től

Partizán) utcában. Köréje örökzöldek-

kel teleültetett parkot varázsolt (1981

óta természetvédelmi terület). Az épü-

let a szocializmus alatt nőgyógyászati-

szülészeti klinikaként működött, a

népnyelv azonban még ma is csak

„Koch”-ként emlegeti. 

Az igazi pokoljárás azonban a II. vi-

lágháború után kezdődött meg Koch

és családja számára. Előbb államosítot-

ták szanatóriumát, majd az ötvenes

évek egyik koncepciós perében „hazaá-

rulásért” életfogytiglani szabadságvesz-

tésre ítélték. Tették ezt azzal az ember-

rel, aki cseh létére – feledve az 1939-es

megaláztatást – 1944-ben beállt a szlo-

vák felkelők közé, és ezért 1946-ban

Szlovák Nemzeti Felkelés Érdemér-

met kapott. 1963-ban, 74 éves korában

amnesztiával szabadult. Még öt évet

„bírt ki” itthon, majd a „baráti országok

internacionalista segítsége” után örökre

elhagyta az országot. 1991-ben in me-

moriam rehabilitálták. 

Kollégája, a szerencsésebb sorsú

Konstantín Čársky professzor emlék-

iratában (Chirurg spomína, 1987) azt

írja, hogy Szlovákiában talán Koch volt

korának legmagasabban képzett orvo-

sa: sem az elméletben, sem pedig a

gyakorlatban nem múlta őt felül senki.

Kézügyességét csodálták. A szlovák se-

bészet történetét tárgyaló kötet (Mo-

menty z dejín slovenskej chirurgie,

1999) a szlovákiai sebészetet megala-

pozó Kostlivý professzor tanítványai

közt az első helyre teszi őt. Hasonlóan

tiszteleg emléke előtt a Makai–Koka-

vec szerzőpáros által 2004-ben írt or-

topédia- és traumatológiatörténet is,

kiemelve, hogy Koch elsősorban a

csontok és idegek sebészetével foglal-

kozott. 

Ez utóbbi kis kötet azonban már

megemlíti azt is, hogy Koch professzor

„érdeklődött a testi fogyatékosok

iránt”. Nos, a Carissimi olvasóinak en-

nél többet is érdemes tudniuk e téren

kifejtett munkásságáról. Sebészként

került kapcsolatba az I. világháború

után megszaporodott hadirokkantak-

kal, a tuberkulózis okozta csont- és

ízületi gyulladások miatt mozgásuk-

ban korlátozott betegekkel. Kollégája,

a sebfertőtlenítő oldatával nemzetkö-

zi hírnevet szerző Vítězslav

Chlumský 1922-ben újraszervezte a

Trencsén megyei Szaloncán (Slavni-

ca) 1907 és 1918 között már létező

intézetet Domov slovenských mrzáč-

kov néven. Majd 1925-ben Pozsony-

ban is nyílt egy hasonló, jóval na-

gyobb intézet. Amikor 1931-ben

Chlumský szélütése miatt képtelenné

válik a munkára, Koch nemcsak a kli-

nika vezetését, hanem Chlumskýnak

a „nyomorékok” iránti érdeklődését is

„örökli”. Amíg azonban elődje érdek-

lődése tisztán sebészi, ortopédiai, Ko-

chot nemcsak a „nyomorék” – szó-

használatában: mrzák – teste, hanem

lelke és életsorsa is mélyen érdekli.

Ennek bizonyítéka a már említett,

1935-ben kiadott könyve. A fogyaté-

kosgondozás szempontjából legfon-

tosabb műve azonban 1941-ben jele-

nik meg Mrzáci bez světa a svět bez

mrzáků (Nyomorékok a világ nélkül

és a világ nyomorékok nélkül) c. 380

oldalas monográfiája. Alcíme – Pil-

lantás a testi hibás ember életébe –

még pontosabban jelzi a könyv témá-

ját. Csupán egyetlen gondolatát

emeljük ki. A kiváló német filozófus-

ra, Hegelre hivatkozva írja, hogy a 18.

század „tézise”: az ember jónak szüle-

tik. A 20. század „antitézise”: az em-

ber megvetni való szörny, akit erő-

szakkal kell ártalmatlanná tenni. S

milyen lesz a szintézis? – teszi fel bát-

ran a kérdést 1941-ben, amikor a ná-

cik már megtalálták a szintézist a sé-

rültek sorsát illetően...  

Napjaink „nyomorékjai”-nak, a fo-

gyatékosoknak a gondozói, ha elfá-

radnak nehéz munkájukban, lapozza-

nak bele Koch már említett műveibe,

ill. a három kiadást is megért Lékař

Anonymus: Naše zázraky a omyly c.

kitűnő könyvébe. A nemes gondola-

toktól, hasznos tanácsoktól biztosan

felfrissülnek.

Dr. Kiss László 
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Érték-e gyerekkorában olyan élmények, amelyek érzé-

kennyé tették mások gondjai iránt? 

Testvérek nélkül nőttem fel, kicsit koraérett is lettem, ren-

geteget olvastam. Az 1950-es években voltam kisgyerek. Té-

vé nem volt, anyám mesélte a történeteit. Ő sokgyerekes

családból származott. Mély nyomokat hagyott bennem a ki-

telepítések története. Apám családjának nagy részét Ma-

gyarországra telepítették ki. Anyám családja Misérden élt,

onnan a németeket még sokkal rosszabb körülmények közt

üldözték ki az országból. Hirtelen kellett távozniuk, és ke-

vesebb dolgot: harmincöt kilós csomagot vihettek magukkal

a teljes ismeretlenbe, Németországba. A legmegrázóbb él-

ményem az volt, amikor mesélte, hogyan próbálta megke-

resni az édesanyját és a testvérét. Nem tudta, hol vannak, és

elindult Ausztria felé. Teljesen véletlenül találta meg őket, de

aztán visszajött. Szörnyű éhezés volt – mesélte. Megdöb-

bentő volt, ahogy idegen gyerekek fogták körül, és élelemért

könyörögtek. Volt a hátizsákjában, de nem nyithatta ki, mert

akkor semmit sem tudott volna adni a családjának. Talán ez

volt gyerekkorom legmeghatározóbb élménye, ezek az esti

mesélések. A mások gondjai iránti érzékenységem föltehe-

tően innen ered.

Mi befolyásolta a pályaválasztását?

Akkoriban még mindig nem volt divat lányoknak egye-

temre járni. Úgy mentem egyetemre, hogy apám azt mond-

ta: »arra az egy évre, amíg 18 éves leszel, aztán menj dolgoz-

ni«. Ennek tudatában igyekeztem, hogy jó eredményeim le-

gyenek; aztán egy év múlva megbékült vele. Eredetileg or-

vosi pályára készültem, de az egyik tanárom azt mondta,

hogy »téged el tudnálak képzelni igazgatónak«. Ez szeget

ütött a fejembe, így kerültem a Közgazdaság-tudományi

Egyetemre, és végül vörös diplomával végeztem.

Utána nem egészen egy évig irodai munkát végeztem, de

ez nem felelt meg az ízlésemnek. Pályázat útján az Élet-

színvonal-kutató Intézetbe kerültem, később összevonták a

munkaügyi kutatóval, a végén pedig az akadémia Prognosz-

tikai Intézetében kötöttem ki. A kutatás akkor „luxusmeg-

oldásnak” számított. Ez volt az a munka, amelyet szórako-

zásból is szívesen végez az ember. Mód volt rá, hogy statisz-

tikai adatokkal foglalkozzunk. Ez azért is volt érdekes, mert

sok mindenről nem készült statisztika, másrészt a gyér ada-

tok is érdekes összefüggéseket tártak fel. A fogyasztási szo-

kásokat kutattuk. Még ha a választék nem volt is túlságosan

nagy, de hogy a népességen belül az egyes csoportok merre-

felé orientálódnak, mit tartanak fontosnak, érdekes volt. Az

igazán izgalmasak a saját kutatások, fölmérések voltak, ami-

kor később elkezdtünk értékrendekkel és az életmóddal

foglalkozni. Kiderült, hogy csak gazdasági statisztikából a

fogyasztói szokások, az életmódvezetés, az élet minősége, a

szociális-gazdasági összefüggések nem értelmezhetők.

Ezért döntöttem úgy, hogy a kandidatúrámat – a mostani

PhD-nek felel meg – szociológiából fogom végezni, mert a

jelenség két tudományterület határán van. Akkor kezdtük –

főleg az életmódkutatás kapcsán – kutatni, hogy miért élnek

az emberek úgy, ahogy élnek. Ez volt a legizgalmasabb része

az egésznek. Érdekes dolgokra jöttünk rá: az értékrendek

különbözőségére. 1988-ban már nagyon lehetett érezni,

hogy nő az elégedetlenség, de az is látszott, hogy a nemzeti

öntudat milyen alacsony szinten van Szlovákiában. Akkor

még nem lehetett volna motiválni az embereket nemzeti

öntudathoz való kötődéssel. Szignifikáns különbségek vol-

tak a férfiak és a nők értékrendje közt. A férfiak inkább elő-

térbe helyezték a hedonista, a nők pedig az altruista értéke-

ket. Sok érdekes jelenség a későbbi pályámon nagyon jó

támpontot nyújtott arra, hogy összefüggéseikben jobban

lássam a dolgokat.

Szakmai életpálya:

1968 Elvégzi a Pozsonyi Közgazdaság-tudományi

Egyetemet

1980 Kandidátusi fokozat 

1968–1969 Termelőszövetkezetek Szlovákiai Egye-

sülete

1969–1984 Életszínvonal-kutató Intézet 

1984–1990 Foglalkoztatásügyi és Szociális Kutatóin-

tézet 

1990 Szlovák Tudományos Akadémia

1990–1998 parlamenti képviselő 

1998–2002 államtitkár (Munka-, Szociális és Család-

ügyi Minisztérium)

2002–2004 parlamenti képviselő

2004–2014 európai parlamenti képviselő

„Az ember érzi, hogy befogadták”
Beszélgetés Bauer Edittel
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1990-ben nagy fordulat állt

be a pályáján: belépett életébe a

politika.

A politikába úgy keveredtem,

hogy fölkérést kaptam. Akkori-

ban kezdtük megismerni egy-

mást a klubmozgalmon keresz-

tül, és az Együttélés alakulása-

kor fölkértek, hogy segítsek el-

készíteni a programot. Enyém

lett a szociálpolitikai része, mert

ilyen témával szlovákiai magyar

nem nagyon foglalkozott, majd

a gazdaságpolitikai program ki-

dolgozásában is részt vettem.

Amikor belekerültem ebbe a –

mai szemmel nézve – kissé idealisztikus forgatagba, valójá-

ban egy kicsikét naivan, de tele tenni akarással, megszólított

a lehetőség, hogy a szlovákiai magyarok önálló politikai

mozgalmat alakíthatnak sok-sok évtized után. Nagyon erős

volt a változás reménye, úgyhogy segítettem kidolgozni a

programot, és amikor a parlamenti választási lista összeállí-

tására került sor, kényelmes valahányadik helyet kaptam.

Nem volt okom nem fölvállalni azt a programot, amelynek

az alkotógárdájában magam is ott voltam. Így kezdődött.

Amikor kiderült, hogy a léc valahol alattam rezgett, és reg-

gel a gyerekek hallották, hogy mi lett az eredmény, úgy ug-

ráltak az ágyon, hogy az bizony leszakadt. Nem tudták még,

hogy mivel jár ez. Volt, hogy a kisebbik lányom kilátásba he-

lyezte, hogy kifüggesztik az elhagyott gyerekek zászlaját. De

úgy érzem, volt ennek az időszaknak az ő szempontjukból

is pozitív hozadéka: mind a kettő kénytelen volt megtanul-

ni nagyszerűen sütni-főzni, és ma kenterben vernek. (De

azért még akadnak dolgok, amiket én jobban csinálok.) Két-

ségkívül rettenetesen nehéz, igényes időszak volt. Visszate-

kintve a szívem sarkában érzem, hogy kicsikét elhanyagol-

tam a lányokat, a kisebb akkor még csak 11 éves volt. Óriá-

si szerencse volt, hogy a férjem (Bauer Győző akadémikus,

gyógyszerkutató – a szerk. megj.) az első pillanattól kezdve

támogatott. Az ő háttere is olyan volt, hogy tudta: ezt vala-

kinek tennie kell. 

A parlamenti munka után kormányzati tisztséget vállalt:

1998 és 2002 között államtitkár a szociális ügyi minisztéri-

umban. 

Elkezdődött az Európai Unióhoz való csatlakozás, és át

kellett venni több tízezer oldal európai joganyagot ahhoz,

hogy 2004-ben felvegyenek bennünket. A munkavédelmi

joganyag volt az én asztalom, és iszonyatos problémákkal

szembesültünk. Változtattunk a munka törvénykönyvén, a

nyugdíjreform első változatát az a kormány hagyta jóvá,

gyakorlatilag az egész szociális ellátórendszert átépítettük.

Akkoriban még adat sem volt

arról, hány egészségkárosodott

él az országban. Rendkívül

mozgalmas időszak volt.

És adódott a következő lehe-

tőség: az Európai Parlament.

Itt előjön az említett gyerek-

kori történet. Úgy nőttem fel,

hogy a két nagyapám már nem

élt. A Magyarországra kitelepí-

tett nagyanyámmal talán há-

romszor találkoztam, a másikat

soha az életben nem láttam, ha-

marabb meghalt, mint hogy

megengedték a kiutazásunkat.

Rettenetesen irigyeltem az osz-

tálytársaimat, akiknek voltak nagyszüleik. 2004-ben fölme-

rült az esély, hogy újra lehet egyesíteni Európát, és alakítani

lehet az európai politikát. Ez számomra személyes kihívás

volt. A másik motiváció az volt, hogy az EU-n belül légie-

sülnek a határok. Ez is óriási reményt adott arra, hogy az

ember ne csak frusztrációként élje meg kisebbségi közegből

való származását, hanem próbálja meg ezt a helyzetet előny-

nyé változtatni. Én ezt olyan kihívásnak láttam, amilyen

nem sok adódik az életben. Úgy érzem, hogy az ott elvég-

zett munka, az a renomé, melyet a szlovákiai magyarságnak

sikerült kivívnia, olyan szociális tőke, melyet kár lenne elve-

szíteni. A témák, amelyekkel foglalkoztunk, nem az európai

bürokráciát gyarapítják, hanem az emberek mindennapjait

segítik – szabad munkaerő-áramlás, emberkereskedelem,

szegénység, konzuli segítség.

A fogyatékosjogok területén mit sikerült elérni? 

Több fontos lépés történt. Egyrészt az emberi jogi jelenté-

sekben minden évben megjelennek a fogyatékosok jogai. Eb-

ben az időszakban csatlakozott az EU a fogyatékossággal élők

jogairól szóló ENSZ-egyezményhez. Miután Kósa Ádám

hallássérült képviselő bekerült a foglalkoztatási bizottságba,

sok olyan előrelépést sikerült elérni, amely nélküle nehezebb

lett volna. Ő volt az élő példa arra, hogy az európai diszkrimi-

nációellenes jogrendben található pozitív intézkedések nem

hallatlan előnyöket kodifikálnak az érintettek számára, ha-

nem azért vannak, hogy a hátrányos megkülönböztetést, az

adott élethelyzetből származó hátrányt korrigálni lehessen.

Tehát történt előrelépés, bár nem akkora, amekkorát szeret-

tünk volna. Még mindig hiányzik az a diszkriminációellenes

irányelv, amelyet a parlament ugyan jóváhagyott, de az egyes

kormányok ellenkezése miatt a tanácsban elakadt: túlságosan

költségesnek tartják, vagy nincsenek rá fölkészülve. Talán si-

keresebbek lettünk volna, ha külön jogszabály születik a fo-

gyatékosok hátrányos megkülönböztetésének a kezelésére,

nem egy ilyen, az összes csoportot átfogó.
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A törvények mellett a civil szfé-

rára is szükség van. Miért kapcso-

lódott be több civil szervezet, köz-

tük a Carissimi munkájába?

Utóbbinak a létrejöttében is tevé-

kenyen részt vett. 

Nagyon nem szeretem a civil

szféra és a politikum szembenál-

lását. Segítenünk kellene egy-

mást, és úgy gondolom, hogy a

Carissimi esetében ez egy kicsit

megvalósult. Hogy szükség van

ilyen szervezetre, akkor láttam, amikor azt tapasztaltam a

minisztériumban, hogy a tárca eszközeit magyar térfélről –

a zonci Nefelejcs kivételével – senki sem igényli. Másrészt

azt láttam – egymást követték a választások, sok esti beszél-

getésen vettem részt –, hogy az emberek nem tudják, mire

van joguk, nem jut el hozzájuk az információ. Rájöttem,

hogy szükség van arra, hogy információkat juttassunk el

azokhoz, akiket érintenek, azért is, hogy ne hozzuk magun-

kat még inkább hátrányos helyzetbe a többségi lakossággal

szemben. Sokat gondolkodtam azon, hogy kellene alapítani

egy civil szervezetet, amely segít eljuttatni az információkat

oda, ahová kell, és megpróbál másként is segíteni. Ez az el-

határozás másokban is érett. A kérdés aztán úgy merült föl,

hogy föl lehet-e vállalni, hogy minden elesetten segít az em-

ber – a szegényektől kezdve az időseken, gyerekeken át az

egészségkárosodottakig. A figyelem a fogyatékosokra, gye-

rekekre és az őket nevelő családokra összpontosult. Az ak-

kori magyar nagykövet felesége is látta ezt a problémát, ő hí-

vott meg néhányunkat együtt gondolkodásra, hogy mit le-

hetne tenni. Ezen az úton indult el az az építkezés, amely

oda vezetett, hogy ma már egy jól beágyazott szervezet van

e mögött. Igaz, hogy a létéért naponta meg kell küzdenie, de

létjogosultsága megkérdőjelezhetetlen, mert ma talán még

inkább szükség van rá, mint 12 évvel ezelőtt. Az ember azt

látja, hogy ahogy az EU-ban nőtt a szegények száma, nincs

ez másképp Szlovákiában sem, és az információ továbbra is

nehezen jut el az érintettekhez. Úgy gondolom, hogy a Ca-

rissimi hiánypótló tevékenységet folytat. Lehet, hogy van

olyan része a tevékenységének, amely az állam kötelessége

volna. A tájékoztatás biztosan. A jogi környezet olyan gyak-

ran változik, hogy a szakembereknek is gond követniük. Ma

már a Carissimi mögött áll egy támogató réteg: akár szak-

emberekről van szó, akár anyagi támogatásról. Mert mond-

juk meg őszintén, a fogyatékossággal élő gyermeket nevelő

családok meglehetősen nehéz anyagi körülmények között

élnek. Nagyon örülök annak, hogy mindig akadnak, akik

megértik, hogy ha a Carissimit támogatják, akkor a támo-

gatás biztosan nem téveszt célt. A lapja csoportokat is ösz-

szeköt, és ezek ma már egymást is segítik. Ez az egyik része

a feladatnak, amelyet fel kellett

vállalni, hogy legyen egy ilyen lap,

tájékoztatási lehetőség.

Politikusként is, a Carissimi ku-

ratóriumi tagjaként is gyakran

hívják rendezvényekre. Mit jelent

egy-egy ilyen eseményen – legyen

az színházi előadás vagy értelmi

sérültek versfesztiválja – való rész-

vétel?

Örülök, hogy egyre több ilyen

rendezvény van. Azt látjuk, hogy a

társadalom a fogyatékkal élőket megpróbálja a perifériára

szorítani. Talán a Carissimi tevékenységének is köszönhető,

hogy ma már a pedagógusok az egészséges gyerekeket is be-

vonják a fogyatékkal élőkkel kapcsolatos munkába, megpró-

bálják nyitni a gyerekek értelmét és a társadalmat a fogyaté-

kosok felé. Ez pozitív élmény. Mivel bizonyos helyeken is-

mételten megjelenek, emlékeznek rám; megható, hogy

megszólítanak, megsimogatnak, puszit adnak. Az ember ér-

zi, hogy befogadták. Ez jó dolog. Messze nem tartunk ott,

ahol tartanunk kellene, de elindult egy folyamat, amely pró-

bálja integrálni a fogyatékosokat.

Befejeződött az európai parlamenti munkája. Elmarad-

tak-e itthon olyan dolgok, amelyeket pótolni szeretne? 

Vannak, amelyek pótolhatatlanok. A lányaimmal annak

idején nagyon kevés időt töltöttem, és elmúlt a gyerekkoruk,

ifjúságuk; az visszahozhatatlan. Olyan mulasztás, melyet pó-

tolni nem lehet. A kisebbik lányom sohasem felejti el ne-

kem, hogy 18. születésnapjára magának kellett megsütnie a

tortát, mert éppen valahol Norvégiában jártam. Az unokák-

nak megpróbálom visszaadni azt, amit a szüleiktől megvon-

tam. Nagy örömmel teszem, bár ez már nem ugyanaz. 

A professzionális munkából sok minden elmaradt, sok

minden maradt félúton, de az emberi jogokat érvényesíteni

nem könnyű, akár kisebbségi jogokról, akár női egyenjogú-

ságról, akár fogyatékosokról beszélünk. Ez folyamat, amely-

ben lépéseket lehet tenni előre vagy hátra, és még sok évti-

zedes munka vár ránk ezen a területen. Egyszer mindent be

kell fejezni, és akkor a következő generáción lesz a világ sze-

me, hogy továbbvigye a dolgokat.

Milyen lesz a karácsony a Bauer családban?

Nálunk a karácsony nem a szentestével kezdődik, hanem

sokkal hamarabb. Nagyon élvezzük mindahányan az együtt

sütést. A Tordason élő lányom is hazajön az unokámmal, és

nem megerőltető munka annyit sütni, hogy legalább vízke-

resztig mindenkinek a füle kétfelé álljon. Nyilván ilyenkor

sokkal többet készít az ember, mint amennyit képes elfo-

gyasztani. Nemrég kérdezte a férjem, mit szeretnék kará-

csonyra. Mondtam, hogy békességet és nyugalmat. Igazából

annak örülök, ha a család együtt van.                          T. E.
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Mi segítette kikapaszkodni a gödör-

ből a balesete után? 

Legalább egy év telt el, amíg rendbe

hoztam a gondolataimat, és próbáltam

újra irányítani az életemet. Mindennap

próbálkoztam, hogy olyan dolgot csi-

náljak, ami kedvet ad, hogy éljek. 

Hogyan sikerült rendbe hozni a

gondolatait?

Elsősorban Isten adta a lelkierőt.

Mit tudok csinálni az ágyban? Csak

gondolkodni, hogy mi lesz, és hogy fo-

gok kijönni ebből a dologból, hogy fo-

gok megmaradni. Aztán lassan-lassan

vágtam egy új irányt az életemben, és

úgy látom, hogy jó úton vagyok. An-

nak idején rádiószerkesztésben nem

gondolkodtam, hiszen nem is volt in-

ternet a faluban. Hogy teljék az idő, itt

a szobában a falubeliek tévéjét, rádióját

javítottam, cipőket varrtam, szerettem

az ilyen bütyköléseket. Nagyon szeret-

tem a sportot, focit: ha nem tudom ját-

szani, nézem, nagy szurkolója vagyok.

Aztán bejött a faluba az internet, és

kaptam egy számítógépet egy bará-

tomtól, egyedül megtanulgattam ke-

zelni, amit egyik nap elrontottam,

másnap megjavítottam. Az interneten

több helyen a világon találtam online

rádiókat. Úgy láttam, hogy itt, a csán-

gó falvakban hiányzik ilyen rádió, és

gondoltam, megpróbálom, hogyan le-

hetne létrehozni. A kíváncsiságból si-

keres vállalkozás lett. Ez az internet-

nek köszönhető, mert nem kellett

olyan sok eszköz a működtetéséhez,

mint a földi sugárzáshoz. Célom tu-

datni a világgal, hogy itt vagyunk, itt

élünk, egy magyar népcsoport, amely

beszéli az ősi magyar nyelvet. Feléb-

reszteni az emberekben a kíváncsisá-

got, hogy ne csak az interneten olvas-

sanak rólunk, hanem jöjjenek el errefe-

lé, és saját szemükkel lássák meg, ho-

gyan élnek a csángók. Mert a média

egy része olyat mutat, ami minket

többször megsért. Eljönnek, a falu vé-

gén lefényképezik a rakás szemetet, és

kiteszik az internetre, hogy ez Csángó-

föld. Pedig nem ez a kép tükrözi Csán-

góföldet, hanem az, ami az emberek

lelkében és a kultúrájukban van. 

Mi van a lelkükben? 

Jó fogadás, szeretet, barátság. Tiszta

szívű emberek. Akik eljönnek, és ezt ke-

resik, meg is kapják. A rádió műsoraiból

is megkapják ezeket a dolgokat. Renge-

teg barátom dolgozik külföldön, először

rájuk gondoltam, hogy ezen keresztül

tartani tudják a kapcsolatot a szülőföld-

jükkel, családjukkal, akik itthon marad-

tak. Ez az ötlet nevelkedett, hogy össze-

fogjuk az összes csángót, akik külföldön

vannak, és akik itthon maradtak. Min-

dent szeretettel és jó szívvel csinálunk.

A rádióhoz azért több kell, mint in-

ternet. Például mikrofon, szigetelt he-

lyiség; a filmben láttam egy kedves je-

lenetet, amikor még a kakas is beleku-

korékolt az adásba.

A rádió a hálószobában működik.

Meleg volt bent, kitártam kicsit az ab-

lakot, a kakas odajött az ablak alá, és

egyet kukorékolt. Ausztráliából rögtön

kaptam egy e-mailt egy hallgatótól,

hogy milyen csodálatos, megy élőben a

Csángó Rádió, és az ablak alatt szól a

kakas. Most egy kicsit megszigeteltük

a szobát, hogy a kinti zaj annyira ne

halljék. Azt akarom, hogy minél jobb

minőségben legyen az adás.

Ki mindenki van a segítségére?

Én naponta 24 órából 24 órát va-

gyok itt, a többi munkatársam – jelen-

leg heten – Klézsén, Erdélyben, Ma-

gyarországon el vannak szóródva. Ba-

rátok, ismerősök vannak a csapatban.

Akinek van ötlete s ideje, és sikerül

műsort készítenie, felveszi, az interne-

ten keresztül könnyű elküldeni, én

megvágom, megszűröm jól, hogy min-

den rendben legyen, és így kerül az

adásba. Egy audio-szerkesztőprogra-

mot letöltöttem, azon vágom, hallga-

tom. Biztosan tudja, hogy egy két-há-

rom órás műsort megvágni, meghall-

gatni nem könnyű. A rádió minimális

havi költsége 150 euró. Munkatársaim

önkéntesek, fizetés nélkül dolgoznak,

ugyanúgy, mint én. A rokkantnyugdí-

jamból élek, munkatársaim a munká-

jukból, és szabadidejükben készítik a

műsorokat. Ha arra gondoltunk volna,

Stúdió a hálószobában
Ötéves a moldvai Csángó Rádió

Körülbelül egy éve a Duna World egyik késő esti műsora szögezett a tévé elé:

A háló királya címmel dokumentumfilmet (a YouTube-on is megtekinthető)

vetítettek a moldvai Csángó Rádióról, és a főszerkesztő, Lőrinc Celesztin szív-

szorító, ugyanakkor felemelő története bontakozott ki a képsorokból. Hu-

szonöt évvel ezelőtt az akkor tizenhat éves fiatalember olyan szerencsétlenül

esett le a cseresznyefáról, hogy deréktól lefelé megbénult, és kerekes székbe ke-

rült. Húsz év múlva pedig elindította a moldvai csángók első internetes rádió-

ját, amely napi huszonnégy órában közvetít, és az öt év alatt mintegy 650 ez-

ren hallgatták Spanyolországtól Magyar- és Olaszországon át Ausztráliáig és

Kanadáig. Az innen ezer kilométerre keletre fekvő Csíkfaluban élő Lőrinc Ce-

lesztinnel skype-on beszélgettünk.
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hogy elébb fizetést kapjunk, akkor

nem is létezne a rádió.

Sok zenét közvetít. Hogyan jutott

hozzá a felvételekhez?

Ez kulturális rádió, a 24 órából 15-öt

foglal le a csángó népzene, a többit ki-

pótoljuk könnyűzenével, gyerek- és

vallásos műsorral, riportokkal. A mű-

sorokat aztán ismételjük. Kallós Zol-

tán hozott egy csomó CD-t, többen

Pesten vásároltak, a magyar könnyűze-

nét a Magyar Rádiótól kaptam, a val-

lásos műsorokat az erdélyi Mária Rá-

diótól vesszük át. Mindennap leadjuk a

Rózsafüzért, vasárnap pedig a szent-

misét élőben. Moldvában, sajnos, nincs

mód magyar nyelvű szentmisére, soha

nem is volt, de reméljük, hogy a jövő-

ben ez is meg fog változni. Attól az

öregek még tudnak régi magyar imá-

kat, ha megtanulták a szülőktől, és to-

vábbadták. Ők nem jártak magyar is-

kolába, mint most a gyerekek. Az én

nagymamám, mámókám, román pap-

nál gyónt, de nem tudott románul

gyónni, magyarul gyónt. A csángó fal-

vakba csángó falvakból küldenek pa-

pokat. Nyilvánosan nem beszélnek

magyarul, de ha a faluban találkoznak

valakivel, akkor megszólalnak, a temp-

lomban hivatalosan nem. Ha megsze-

gik a szabályokat, nekik is bajuk lehet

belőle.

Az idős embereknek van internet-

jük, hogy meg tudják hallgatni a vallá-

sos műsorokat?

Örülök, hogy itt Csángóföldön na-

gyon elterjedt és terjed az internet.

Ahol nincs, ott műholdas tévén néz-

hetnek és hallgathatnak magyar adá-

sokat.

Sok hallgatóval élő kapcsolatban

van.

Minden este 21-től 23 óráig Party

mix címen élő kívánságműsor megy –

ma este lemondtam, hogy megcsinál-

juk ezt a felvételt (köszönet érte – a

szerk.) –, ahol a hallgatók dalt küld-

hetnek és üzenhetnek egymásnak.

Tartjuk egymással a kapcsolatot

skype-on, Facebookon, e-mailben.

Öt éve szinte zarándokhellyé lett a

házuk. Honnan jönnek az emberek?

Nemcsak Erdélyből vagy Magyaror-

szágról, hanem olyan magyar emberek

is, akik messzebb élnek a hazától,

Ausztráliában, Kanadában. Magyaror-

szágon meglátogatják a rokonokat, el-

jönnek Erdélybe, a csíksomlyói búcsú-

ra, és akkor bejönnek Csángóföldre is

meglátogatni a Csángó Rádiót.

Munkájáért már több elismerést

kapott, és meghívták a Magyar Rá-

dióba is.

A Lant és Toll díjat 2011-ben a Ma-

gyar Újságírók Közösségétől kaptam,

tavaly decemberben az MTVA Kós

Károly Kollégiumának Médiadíját

ítélték nekem, idén januárban pedig a

Falvak Kultúrájáért Alapítvány a Ma-

gyar Kultúra Lovagja címet adomá-

nyozta. Örülök ezeknek az elismeré-

seknek, és bátorítanak, hogy továbbvi-

gyem a munkát nap mint nap. Mikor

pedig a nyáron Jászberényben voltam a

Csángó Fesztiválon, a Magyar Rádió

vezérigazgatójának, Jónás Istvánnak a

kezdeményezésére megszervezték,

hogy eljussak a rádióba. Nagy élmény

volt a magyar nemzeti rádióba bemen-

ni és megnézni, hogyan működik. Le-

nyűgöző volt a sok technika. 

A szülei hogyan tekintenek a mun-

kájára?

Büszkék rá. Pedig a bibliában azt

mondják, hogy a büszkeség bűn. De

nem arra a bűnre gondolok, hanem

örülnek annak, amit csinálok. 

Nagyon rokonszenves a hitvallása.

A Csángó Rádió mottója a szeretet

és barátság minden nemzet között.

Azon küzdünk, hogy így maradjon

meg. Látom az interneten is, hogy a vi-

lágban a magyar a magyarral veszeke-

dik. A mi munkánk az, hogy az em-

bereket összehozzuk. Az én elképzelé-

sem a világról, hogy szeressük, becsül-

jük meg egymást, ne kritizáljuk más-

nak a munkáját. Mindenki tegye azt a

munkáját, ahol van, és ne ő szóljon, ha-

nem a munkája.

Lesz fehér karácsony Csíkfaluban?

Biztosak vagyunk benne, hogy igen.

Volt olyan év, hogy esős, sáros utak vol-

tak, és karácsonyestén, amikor a gyere-

kek és fiatalok elindultak énekelni, szé-

pen havazni kezdett, és letakarta a sa-

rat. Ritka, mikor Csángóföldön nincs

fehér karácsony.

És a lelkekben milyen a karácsony?

Próbáljuk megtartani a régi szokáso-

kat. Örülünk, hogy még megmaradtak

a szép karácsonyi énekek, szokások,

amikor a rokonok, barátok összegyűl-

nek, és meglátogatják egymást. Akik

külföldön dolgoznak, hazajönnek

meglátogatni a családot, gyerekeket,

szülőket. Lelki feltöltődés nekik. Szent-

este elindulnak a gyerekek, fiatalok, de

a felnőttek is, minden háznál karácso-

nyi énekeket énekelnek, bemennek a

házba, a gazda megajándékozza őket

borral, pálinkával, a gyerekeket édes-

séggel, kaláccsal, az énekelők – így hív-

ják őket – kis pénzt is kapnak. Éjféli

mise is van. Nagykarácsony napján a

mise után a barátok, ismerősök talál-

koznak, és meghívják egymást. 

Mennyire érzi, hogy megtalálta a

helyét? 

Ha nem elégítene ki, akkor nem

tudnám csinálni. Én ezt szeretetből és

jóakaratból csinálom. Elárulok egy tit-

kot: most voltam 41 éves; a balesetem

óta mindig azt csináltam, amit szeret-

tem, és lelki feltöltődést biztosított ne-

kem. Az ember ha szereti, amit csinál,

az erőt ad, betölt egy olyan helyet a szí-

vében, ami jó érzést ad.

Tervei? Vágyai?

A vágy, a kívánság a földi közvetítés,

hogy a Csángó Rádió frekvencián is

tudjon működni, és minél több csángó

lakásban szóljon. Ehhez sok pénz kell,

és sok munka. Reméljük, hogy a ked-

ves hallgatóink, barátaink, akik szeret-

nek bennünket, megadják ezt a lehető-

séget. A kívánságom még, hogy az Is-

ten adjon erőt, hogy tovább tudjam

vinni, és érjem meg azt az időt, hogy

legyen egy jó csapat, hogy át tudjam

adni, hogy tovább tudják vinni a Csán-

gó Rádiót.                                  T. E.
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Most tudatosítom, hogy fénykép se készült keresztsori

kvaterkáinkról. Csak a mi emlékeinkben lehetnek hol éle-

sebb, hol fakóbb fényű vagy elmosódottabb, de megörökí-

tett – legalábbis életünk végéig örökkévaló – pillanatfelvé-

teleink arról, ahogyan ott, a mi százdi házunk előtt, a Ke-

resztsor nevű utcácska végén, a vigyázó Morda tövében és a

Búr patakhoz közel éppen a világot váltjuk/váltanánk meg.

A világot, a világunkat – magunknak, egymásnak. Persze

csak az amúgy teljesen komolyan gondolt játék jegyében,

mert tudjuk azt, ami az Istennel feleselve című versedben is

ott van:

„...nem vagyok való messiásnak,

mert csak egy apró hangya vagyok,

és Uram, a lépteid olyan nagyok.”

Ülünk a Keresztsoron, a tizen- és a huszonéves, legtöbb-

ször egy hullámhosszon.

Ott vagyunk, ahol véget ér az amúgy is keskenyke, idő tö-

redezte aszfaltút, s ahonnan egy földút és két gyalogösvény

indul szerte a szeretett Százd határába. Ott vagyunk, ket-

tőnk közös világa közepén, ahol a Morda alatti kis lapályon

szétfutnak gondolataink, majd a hegytől és a közeli dom-

boktól visszaverődve vagy egy-egy kósza hébeci fuvallattól

vezérelve újra összesodródnak – mint az ösvények úttá. És

közben talán azt érezzük, amiről a Gondolatok a teremtésről I.

című versedben írsz: 

„Az élet egy csodás, megfejthetetlen titok,

millió ösvénye,

billiószor billió lépte,

mely mind elkísér minket a végtelenségbe...”

Ott vagyunk, ahol kimerítően élvezetes eszmefuttatása-

inkat visszük végig közös szorgalommal, vagy annak örü-

lünk, hogy a másik éppen ficánkol valamiben, mint a ha-

lacskák a közeli patakban. Igen, ott vagyunk, ahol valami

sejtelmes múlt, tatárjárás és törökdúlás, ezer porba rogyás

és újbóli kisemberi nekirugaszkodás, sok természetes és

mesterséges, idő- és térbeli lehatároltság és egymásba hul-

lámzás ivódott a honti tájba. A vidékbe, melyet – ahogyan

egy másik versedben olvasható – „csak egy impresszionista

képes visszaadni,/ de az se,/ mert hol marad a képről mindaz

az illat, amit egy mámoros napon a természet csodái csak tefe-

léd súgnak...”. S bár gyötrelmes múlt és jelen is ráncolta-

ráncolja a honti tájat, hiszem, valamiféle szelídséget is köl-

csönöz az embernek. A szellemet és az érzést, a szeretetet

és a barátságot érlelő szelídséget.

És mert számunkra szent és szépséges hiábavalóságokról

beszélgetünk hosszan s jólesően ott, a Keresztsoron, fel-fel-

olvasva egymás műveiből is, a bennünket kívülről szemlé-

lőknek minden stációnk érthetetlenül hosszú időre kimere-

vített, fura képnek tűnhet. Én a fűben ülök, az árokparton

vagy a házunk előtti betonhíd peremén, Te pedig a kerekes

székedben. S ha a képzeletünk úgy akarja, akkor ott és

azonnal (és örökké) mi is a rakodópart alsó kövén ülünk,

képzeletbeli horpácsi birtokunkon tanyázunk, vagy – ha

úgy tetszik – a stószi ablakunkon nézünk kifelé. Van, hogy

gondolatokat morzsolgatunk halkan, mint regénybeli szer-

zeteseid és prófétád az imát. És időről időre persze a Mor-

dáig ható nevetés tör ki ebből a mormolós-töprengős pá-

rosból.

Ha jobban belegondolok, nem csak kettőnké ez az él-

mény. Mert igenis bekapcsolódik a keresztsori interakcióba

majdhogynem mindenki, aki elhaladtában – a táj és az élete

kínálta ösvényeit járva – néhány kedves szóval, esetleg egy

már-már elvárt, éppen ezért szertartásos fejbiccentéssel,

kurta köszönéssel ajándékoz meg minket, árokparti Dioge-

nészeket.

Ott van például az áldott emlékű Reginka néni – az Isten

nyugosztalja! –, amint fejkendősen, takaros ruhában, kis re-

tiküljével és szépen vasalt fehér zsebkendőjével a kezében a

freskódíszes, regényedben is megidézett katolikus temp-

lomba indul, vagy onnan jön éppen. Megáll mellettünk, fel-

téve szeretetteljes, az egyetlen lehetséges választ is magában

hordozó kérdését: „Zsoltikám, Árpikám, hát beszélgettek?”

Majd miután váltunk néhány szót, megfogja Zsolti kezét, és

azt mondja: „Aranyoskáim, hát csak beszélgessetek!” Köz-

ben mosolyog, s ballag tovább – most már az emlékeinkben.

Nem tudom, mennyire van ez előtted, de – a versedet pa-

rafrazálva – mindez, bizony, barátom, ott van az én emlékeze-

tem vásznán. 

Biztos vagyok benne, hogy ezek a beszélgetések – a Té-

ged számtalanszor megihlető katolikus templomhoz közeli

házatok teraszán folytatott eszmecseréinkkel együtt – a Te

emlékeidben is élnek, mert a 2006-ban megjelent, 1552 cí-

mű regényed elé is ezt írtad dedikálásképpen: „Sok szeretet-

tel Árpi barátomnak, hajdanvolt beszélgetéseink emlékére.”

Hajdanvolt...

Gyermek- és felnőttkorunk határvidékére pillantva Kér-

dés magamhoz című verseddel vonhatjuk kérdőre magunkat:

Zsolti!

Százdi Sztakó Zsolt  
és Korpás Árpád
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„Egykori apró-gyermek-kedvem / hova lett? / (...) / olykor, /

hogyha fájón egyedül vagyok, / elhagyatott, / a tömegben is ma-

gányos, / megkérdem magamtól, / egyszerű szavakkal, / hová

tűntél el, te egykor volt / boldog kor?”

Visznek az ösvényeink. Te a regényekbe plántálod a kép-

zeleted hagyta keréknyomokat, engem meg sodor a felnőtt-

korom a boldog családos ember és a lehetőleg alkotó mun-

ka útjain. Az utóbbi másfél évtizedben ritkábbak a tényle-

ges, de szerencsére többé-kevésbé rendszeresek a virtuális

találkozásaink. (Írod, hogy az internet Neked mámoros ér-

zés, mert – legyőzve tested korlátait – az egész világgal kap-

csolatban lehetsz.) Most pedig, hogy Somorjára ültetik át a

Százdi Sztakó-fát, Boldogfához, hozzánk is közelebb ke-

rülsz. Kapunk egy új esélyt a sorstól: helyet, időt keresni a

találkozásokhoz. „...sorsot nem cserélünk,/ jó ez nekünk,/ meg-

szoktuk már” – írod.

*  *  *

Százdi Sztakó Zsolt regényeihez is egy versében keresem

a kulcsot. A Szavak lázadása címűben jut arra, hogy „örökös

feledés a végzetünk/ mindennap mindent újrakezdünk/ nincse-

nek múlt s jövő nemzedékek”. Első olvasatra pesszimista, de

amúgy nehezen cáfolható tény, legalábbis teljesen legitim

történetfilozófiai megközelítésmód. Lehetséges történe-

lemfelfogás, ami szerintem a szerző 1552, A freskó legendá-

ja és A Próféta, avagy történet jelen időben című regényében

is érvényesül, különösen az előbbi kettőben.

Hiszen a múlt ködébe vesző, fel-felbukkanó, majd ismét

eltűnő személyek, események, titkok és rejtélyek közös ele-

mei mindhárom műnek; a váltásokat, újrakezdéseket, fordu-

latokat pedig a szerző mindháromban remekül emeli ki a

gyors idő-, téma- és térváltásokkal. (Epizód)örvények tűn-

nek fel és el a (történet)sodrásban. Miközben végig lendü-

letesek a regények, néha azt hinné az olvasó, hogy remény-

telenül elveszett a fordulatokban. Akkor azonban bóját, szi-

getet, partot sodor elé az író, összefüggésekkel segíti, vagy

éppen úgy lendíti tovább, hogy újabb ösvényre csalja, továb-

bi szereplőket terel az útjába. Ezzel különösen az 1552-ben

hozza közel nekünk azt, hogy mennyire bizonytalan volt az

élet a török időkben, hány cselszövés, mennyi ármány, áru-

lás és kór, ütközet vagy portya pöccinti odébb, löki a halálba

a végvári embereket. Százdi Sztakó a naturalizmust kerülve,

lakonikusan „végzi ki” hőseit – ami ugyancsak ezt az érzést

erősíti az olvasóban. Az sem véletlen hát, hogy – A prófétá-

hoz hasonlóan – az 1552 című regénynek is vissza-visszaté-

rő motívuma a sakk mint a hatalmasok bábjátéka. Elég egy

mozdulat, és bármelyik bábu repül, legyen bár gyalog vagy

király. Pillanatok alatt döfnek le valakit (sakk), hogy aztán a

gyilkosokkal is végezzenek mások (matt). 

Az 1552 valahol a Budát a felvidéki bányavárosokkal ösz-

szekötő út mentén játszódik, ahol a címben szereplő eszten-

dőben például Drégelynél és Palástnál is ádáz csatát kellett

vívni a törökkel. Az író nem igazán jegyzi le, inkább csak he-

lyenként jelzi mindezt, mégis érzem, hogy ennek a regény-

nek is valahol Százd környékén van a földrajzi súlypontja.

Százdi Sztakó Zsolt a háttérben vagy inkább az egészbe

szőve festi meg a főbb történelmi események tablóképét

(kiváltképp érzékletes a palásti csata leírása), de a központi

elem a megszállt területekről az egyik kolostorba vitt, majd

elásott, később pedig máshová rejtett kincsek utáni hajsza,

amelybe törökök, császári zsoldosok és végvári magyarok is

bekapcsolódnak. És hogy mi lesz a kinccsel? Én tudom, de

nem árulom el!

Gárdonyi Géza Egri csillagokja, Szilágyi István Kő hull

apadó kútba című regénye, Darvas László Könnymutatvá-

nyosok legendája című könyve többször jutott eszembe az

1552 olvasásakor, a sok ismert korabeli metszetről nem is

beszélve. (S persze felidéződött a gyermekkorom is, amikor

filmes akartam lenni, hogy a százdi Mordán hatalmas török

csatajeleneteket rendezhessek meg. Úgy látszik, ez a táj töb-

beknek diktál ilyesmit!)

Az Ipoly menti emberre a várakat, településeket összekö-

tő alagutakról, ember és kincs rejtekéül szolgáló barlangok-

ról szóló történeteket hagynak az ősök. És mert a peremvi-

dékjelleg, a „határmezsgyeség” századok óta tartó létállapo-

ta ennek a tájnak, az elrejtés, elorzás, csempészés, visszavé-

tel, a határon átjutás is gyakran ismétlődő elem Százdi

Sztakó Zsolt regényeiben. A szereplőit is el-elcseni, elrejti,

elsikkasztja, majd újra előveszi, halálba küldi vagy vélt ha-

lálból „feltámasztja” őket.

A freskó legendája című regény a százdi római katolikus

templomban látható, nemrégiben restaurált falfestmények

köré szőtt történet. Villa Zaazd (Villa Zazd), azaz Százd

(elképzelt) kolostorában és a freskókkal ékesített templom-

ban, valamint ezek környékén játszódik a regény, amely az

1380 és 1490 közti időszakot öleli fel. A filozófus Roger Ba-

con ide csempészett, nagy tudást summázó, titkosírásos kó-

dexét övező rejtélyek felderítéséről szól. Az esztergomi ér-

sek által megbízott Hiláriusz rejtélyes gyilkosságok, halále-

setek ügyében kezd nyomozni. Kiderül, hogy ezek a könyv-

vel állnak összefüggésben. Szerzetesek őrzik a kódexet és az

ahhoz tapadó bűncselekmények titkát nemzedéken át. A

sztori itt is számos ágra bomlik, de – lévén szó nyomozás-

ról – egészében véve mégis lineárisan vezetett, és egyértel-

műbb végkifejletű, mint az 1552 befejezése. (A török idők-

ről szóló történetnél teljesen elfogadható, hogy nincs mire

kihegyezni azt, az adott kor miatt teljesen hiteles a lebegte-

tő, elvarrhatatlanságot sugalló befejezés, hiszen – mint már

utaltam rá – ez az életérzés uralhatta ezeket a századokat.) 

Más korba, az 1989 utáni időszakba visz Százdi Sztakó

legújabb, tavaly megjelent regénye, A próféta, avagy történet

jelen időben. Szövevényes történet, amelyet röviden nehéz

visszaadni. Központi eleme a hajléktalan és alkoholista,
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életét egy pályaudvaron tengető Pogány (későbbi nevén Je-

remiás) megtérése, valamint ahhoz kapcsolódóan egy nagy

társadalmi tabló, amelyben – a cselekményhez kötődő sze-

mélyeken keresztül – képet kapunk a média és a politika vi-

lágáról, a magyarországi és szlovákiai viszonyokról stb. Van

benne minden, amit az elmúlt huszonöt évben térségünk-

ben tapasztalhattunk: arrogáns miniszterelnök, puccs, bul-

vársajtó és viszonylagos újságírói etika, némi kitérőkkel sa-

játos, olvasmányos történelmi vázlat a kiegyezés korától

napjainkig (ezen belül visszatérő motívumként a rendszer-

váltás és a kommunisták magatartása). A szereplők egy ré-

sze a kisvárosi elmegyógyintézetbe zárt Jeremiás nyomába

ered, és a szerző ebbe az utazásba becsempészi a városka

múltját és jelenét is. Felvillan az első „republika”, az 1938-as

visszacsatolás, a hontalanság és a kommunizmus időszaka,

valamint az ezeknek a fordulatoknak a helyi közösségeket,

sőt családokat megosztó minden következménye.

Az éppen a kisvárosi részeknél leghatásosabb humorral át-

szőtt regény cselekménye Jeremiás szempontjából egy kör-

ként írható le: visszakerül oda, ahol megtérése előtt vegetált.

A regény olvasása közben sok más mű jutott eszembe.

Ezek nyilván a szerzőre is hatottak. Bulgakov, Grendel és

Orwell, a szociográfus Móricz, a határmentiség élménye

kapcsán Ladislav Ballek regényei és Hunčík Péter Ha-

táresete, a meg-megjelenő angyal, Angelo esetében pedig

Wim Wenders Berlin felett az ég című filmje, s megkoc-

káztatom, egy kicsit még Quentin Tarantino Ponyvare-

génye is. A példákat sorolhatnám. Persze, az aktuálpoli-

tikai áthallások is erősek, a jellemrajzok alapján bőven

tudna nevesíteni az ember.

Nyilván mindenki a maga ízlése alapján rangsorol, már

ha kell egyáltalán sorrendet állítani. Nekem a két törté-

nelmi regény jön be igazán. Közülük is A freskó legendá-

ja a kedvencem, és az sem zavar, hogy Umberto Eco A ró-

zsa neve című regénye többször beugrott az olvasásakor.

...Most elbizonytalanodtam, mert az 1552-t is nagyon

szeretem... És A próféta ugyancsak érdekfeszítő korrajz;

inkább kor-, semmint jellemrajz, hiszen jellemtípusok je-

lennek meg, Százdi Sztakó Zsolt „korunk hőseit” sora-

koztatja fel.

*  *  *

Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Sok mindenről nem szól-

tam, és van, ami a leírtakból bővebb kifejtésre szorul. Ment-

ségemül a szerző – Zsolti – Kifakadás az olyan mihasznasá-

gok ellen, mint az irodalom című verséből vett részletet ho-

zok fel:

„Ja, és a regény, hát az se szent tehén!

Az életet akarja visszatükrözni,

Szegény kritikus meg nem győz trükközni, 

hogy leírjon egy épkézláb mondatot...”

Köszönöm a figyelmet!

Korpás Árpád

Elhangzott október 2-án a somorjai Zalabai Zsigmond

Könyvtárban Százdi Sztakó Zsolt író-olvasó találkozóján.

Örömnap Nagyabonyban
Október 25-én került sor a dunaszer-

dahelyi Mentálisan Sérülteket Segítő

Társulás báljára. A társulásnak 2005

óta minden évben sikerült megrendez-

nie ezt az örömnapot, ezért nyugodtan

kijelenthetjük, hogy így mára már ko-

moly hagyomány alakult ki.

Az eseménynek immáron harmadik

alkalommal adott otthont a nagyabonyi

művelődési ház. Bár társulásunk kez-

detben minden évben más és más telepü-

lést választott helyszínül, a nagyabonyi

polgármesternőtől és segítőitől akkora

szeretetet és odafigyelést kaptunk az el-

múlt években, hogy ha a körülmények

engedik, a következő örömnapot is ott

szeretnénk megtartani.

A vacsorát Zsidó János féli esperesplé-

bános, a Carissimi Nonprofit Alap ku-

ratóriumának tagja áldotta meg. Beszé-

de középpontjában a szeretet állt. Kifej-

tette, hogy „egy fogyatékkal élő ember

sokkal nagyobb szeretetet tud adni, mint

amennyit kap. Segítésükkel a legjobb célt

szolgáljuk: azokat segítjük, akiknek a

legnagyobb szükségük van szeretetre.”

Megköszönte minden jelenlevőnek a fo-

gyatékkal élőknek nyújtott segítséget, kü-

lönösképpen a szülőknek, akik számára

„ez huszonnégy órás szolgálat”.

Ünnepi köszöntőt Kállay Gizella, az

örömnap megálmodója és Bödők Mária,

Nagyabony polgármesternője mondott.

Megtisztelte jelenlétével és adományá-

val az eseményt Lúcs község polgármes-

tere, Kiss László is. Bödők Mária meg-

ható beszédében felvetette: „Milyen jó

volna egy olyan világban élni, ahol az

érzelmi és értelmi tulajdonságok értékek

lennének! Ahol elismernénk egymás au-

tonómiáját, másságát, mert így, együtt

kerek ez a szép világ.” 

A rendezvényen épp egy ilyen vi-

lágba kaphattunk betekintést, hiszen

elfogadás, szeretet és hála ölelt körül

mindent és mindenkit. A hangulatos

zenéről az Oké zenekar gondosko-

dott, tagjai már nem először nyújtot-

tak önzetlen segítséget szervezetünk-

nek.

Ezúton szeretném megköszönni

mindenkinek, aki hozzájárult a bál

szervezéséhez, megvalósításához. Há-

lás köszönet illeti azokat is, akik tom-

boladíjjal támogatták az eseményt.

Örömmel tölt el bennünket, hogy eze-

ken az eseményeken ismerőseink és se-

gítőink is szívesen részt vesznek, így

fogadva el a másságot, hiszen szerve-

zetünk egyik alapvető célja az integrá-

lódás, amelyről nemcsak beszélni kell,

hanem aszerint cselekedni is.

Lanstyák Zoltán
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Gyerünk, fiúk, itt az idő az indulásra, készen vagyunk-e már?
Megvan-e minden, ami kell, mert csikorog ám odakünn: a hócipők, ka-

bátok, takarók, a kesztyű és a sál?
Akkor fújjátok el a lámpát, s gyertek, mert én majd elől megyek.
Jól ismerem már az utat, s ne fontoskodjék senki más, ha vezetek.
Eloltottak, és kisded csapatunk torlódik feketén a visszfényben, 

amint a tűz végsőt piheg,
Vérbeli rokonaim itt, amott meg szívbéliek,
A bátya és a nénike, szolgálólányok és legények, s gyermekeivel 

az anya is ott topog,
S az igaz is, aki a nap terhét viselte, a tizenegyedik óra napszámosával.
Túl sötét van már számlálgatni egymást, de mintha az iméntinél most

többen volnánk valahánnyal.
Ha tán halottak csatlakoztak volna hozzánk: Isten hozott körünkbe,

kedves rokonok!
Ne féljetek tőlünk, meggyóntunk mind az este, tiszta szívvel várunk kö-

zénk, ártatlanok.
Meggyóntunk mind, kivéve azokat, kik úgy hisznek, hogy mégis 

kételkedve élnek,
És akik, kissé meghökkenve bár, barátságból mégiscsak elkísérnek,
Amint markolva nagy husángomat, akár egy búcsúvezető, csapatunk

élén lépdegélek,
Zengve karácsonyéji énekünket telt tüdővel, ahogy-esik-úgy-puffan

épp:
Egyetlen verset, hogyha nincs több az iszákban, s a többit is, ha fölto-

lul, s egymás nyakába lép.
Ha nincsen rajta rím, hát le kell róla mondani, hiába.
És ha biceg a vers, nem azért sántikál, mintha nem volna lába,
Hanem kissé előtte jár a gondolatnak, akár a vak, kit megelőz a bot,
Meg aztán nem valami kényelmes az út sem, vastag hó lepi, nem gyapot.
De azért csak gyerünk tovább Isten nevében! a vidám szív mindent jó-

nak talál.
Ha nem is tetszik énekem, mégiscsak végig fogom fújni már,
A négyszeres Allelujá-t a neumával, s nem azt, hogy ajjaj! s Requiem;
Mert ez az a nagy éjszaka, mikor a keresztények mindenfelől feléd van-

nak úton, Betlehem;
Mi meg itt milyen kevesen vagyunk, lám, milyen kisded ez a nyáj!

Alighogy kitárul az ajtó, ím szemünkbe lobban a tágas ég fenn,
Millió szikrázó csillag, a Tejúttal középen.
Az ünnepség szertartásmestere, az ég az égnek tudományát magya-

rázza,
Roppant nagy díszében a firmamentum az Isten dicsőségét harsonázza.
Egy villanás! az égi seregek kirántják kardjukat, fölibénk sorakoznak, s

kapitányaik ott állnak az élen, épp öten vagy hatan,
A roppant nép egybevegyül és Gloria in excelsis-t zeng egy hangon,

hatalmasan!
Épp öt vagy hat csillag, nézzétek a legszebbet ott felül.
Ó szellemi Glóbusz, amint a szent Istálló fölött tündöklőn megül!
Megszentelt fény edénye, melyet egy angyal hoz nekünk ma, 

kétségtelenül.

Ami téged illet, Boáz és Dávid városa, Efrata Betlehemje,
Júda minden városai között bizonyára nem vagy a legkisebb te,
Mert öledben kell megszülessék az emberek megváltója ma éjjel!
A legmesszebbről is eljött mindenki hozzád, amelyet visel, azzal a ne-

vével.
Utcáidon ma mennyi fény! mekkora sürgés-forgás, zenebóna, forgalom!

Augusztus Caesar megszámlálja az egész földet e napon.
A Tékozló Fiú, ki megvendégeli a Bal Latort s a Computus tisztviselőit,
Fuvoláslányok közt a lacikonyhán szórakozik és élcelődik.
Mindenkinek jut egy meleg zug itt, kivéve a mennyország fejedelmét.
Soha nincs hely a fogadóban, ha szegény Jézus, te volnál a vendég.
Az alázatos Máriával a szamáron József csak házról házra baktat.
A kocsmáros, meglátva ezt a terhes asszonyt, segítséget kiált és karha-

talmat!
S a tornácon s a fenyőág alatt szalvétájával hessentgeti el
Szent Józsefet, kinek fején nincs ott a fény köre, csak egy kopott nyúlbőr

kucsmát visel.

Ezért, mivelhogy pénzünk nincs, hogy itt egy kissé vígan éljünk,
Elhagyjuk jobb felé a várost, és itt ezen az úton balra térünk.
A pusztaság felé visz ez az út s a közlegelők felé, ahogy jelzi a
Barmok sűrű csapása, melyet kedvtelve néz a Levita.
Ezen a sarkon forduljunk be most, és ott, ahol a boronák és ekék állanak,
Látjátok azt az üreget a földben Ábrahám öreg tölgyfája alatt?
Ott van.

Maradjunk egy-két percig nyugton itt, várjuk meg, 
míg éjfélt kondítanak.

Még néhány pillanat, és túl vagyunk a nagy várakozáson!
Dánielnek hetei véget érnek, ma elkezdődik a karácsony.
Hodie lux illuxit nobis, coeli facti sunt melliflui.
Itt fakadnak föl magának az öröklétnek forrásai.
Ma kezdődik az Ige bennünk, ahogy az Istennel kezdődött kezdetül!
Tiszta eredet ténye, melyben természetünk is részesül!
Ó bűnnél hatalmasabb kegyelem! ok, melytől átlényegül az igéret!
Hármas misével tisztelt titka a hármas születésnek!
Ím, az igazmondó Igét elsőnek pillantják meg szemeink,
Amint pihen a korporálén, a rubrika meghagyása szerint.

Éjfél kondul. Folytassátok hát utatokat, s lépjetek be.
Lehet-e szív oly kemény, hogy a látványon, melyet látunk, föl ne gerje-

dezne?
Ki minket ennyire szeret, lehetséges, hogy viszont ne szeressék?
Van-e, kinek, karjába véve ezt a kisdedet, könnyel a szeme meg 

ne tellnék?
S ha még mindig akad, aki kételkedik, vonuljon félre és vizsgálja meg
Ezt a papírt, melyre egybeszedtem Mózestól a róla szóló 

jövendöléseket.
Mert gyermek született ma nékünk, parányi kisded adatott az égből,
Dávid törzse kihajtott, és virág sarjadt Jessze gyökeréből,
Dávid személye a bűntelen Szűz öléből született meg!
Íme hús a husunkból, ím a tőlünk való, az Istengyermek,
Örökségünket, mit a Sátán elrabolt, visszaállítva teljesen,
S az ő neve Csodálatos, Tanácsadó, Erős Isten, Jövendő Évszázadok

Atyja, Békefejedelem!

Folytassátok hát, mondom, utatok és lépjetek be bátran, mert ami en-
gem illet, én maradok, ahol vagyok,

De előbb készítsétek mind elő, amit Jézusnak ajándékba hoztatok,
(Ki tekintélyes származású, egy rézcsillag tanúskodik felőle pontosan

ím a hely felett,
Hol manapság egy török katona áll őrt, puskája végén bajonett.)
Aztán zörgessetek, s az Anyához elsőnek ezt az anyát vezessék el,

Paul Claudel: Karácsonyéji ének
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Ki elsőszülött fiát hozta el, szemében érett anyasága teljes melegével;
Az együgyű együgyűségét hozza, s a bűnös jön bűnei seregével,
Jön a reménytelen kishivatalnok, s az író, ki belátja már, hogy tehet-

ségtelen,
S a kicsapongó, megtalálva tiszta szívét hirtelen,
Becsületrendjével a tiszt, az özvegy jegygyűrűjét hozva híven,
S az aggastyán élete lajstromát, az itatóssal az utolsó íven.
Én meg, mert semmim sincs, amit ne kaptam volna csak, örülve, hogy

veletek eddig eltaláltam,
Mint egy derék cseléd, idekinn maradok az éjszakában,
S mint Mózes az égő csipkebokor előtt, hallgatva az isteni szózatot,
Úgy nézem buzgó áhítattal és mélységesen meghatott 
Lélekkel ezt a zárt kaput, amelyen a tej tündöklése átragyog!
Üdvözlégy, térdeplő Asszony a fényben, minden teremtett élőlény el-

sőszülötte!
Mert te már akkor megszülettél, amikor még nem létezett 

a lenti mély sem,
A hiánytalan fényesség a te réveden született az égben!
Amikor a mélység fölé keresztet állított, a Mindenható arcodat helyez-

te el előtte,
Ahogy előttem itt áll a szívemben, ó tiszta Szűz, ki fényes liliom vagy!
Méhedben hordtad teremtődet, kebled alatt nevelted alkotódat!
Hívő nővérünk Mária, beborít mindenfelől ölelése,
Egy meztelen kis lény tapad az Istenszülő kebelére!
Mint a Fiú az Ősidőktől Létező szívére, aki az Ámen és az Ország!
Isten értelmes paradicsoma, balzsamaidnak illatába vonj hát!
Mint Őt magát vontad, aki az öröklétben tejednek édességét vágyta

szűntelen.
„Nyiss ajtót nekem, húgocskám, galambom, barátnőm, szeplőtele-

nem!”
Add át az embert végre Istenének, királyi kapu és pecséttelen!
Ó éji áradatok szíve, kiben egy el nem mondható akkordban 
A galamb ezüst színe és az arany sápadtsága egybelobban!

De közben zavaros lármával telnek el a földek és a rétek,
Valami kiáltozás kezdődik a földön, s az égben valami ének.
A pásztorok, virrasztva botjukkal a nyáj fölött, az Egyház pásztorainak

képei,
Hallgatják a jó hírt, amint az angyal hírdeti.
S hallgatják ezt a mondatot: Dicsőség s béke, amit a Rendek fönt a

megnyílt égben zengedeznek:
„Dicsőség Istennek a magasságban, s a földön békesség a jó szán-

dékú embereknek!”
A Tékozló szívén, káromlásai közt, mintha zene suhanna át,
Föláll, látni akar, körmével vakarja a nyilvánosház ablakát.
Mert útrakeltek már a pásztorok, s mögöttük 

az egész föld megremeg.
E kocabanda léptei nyomán, akik közt a legöregebb
A banda dobját cipeli s rá kétfelől is jókorákat vereget!

Népek és szigetek! elmerült nemzetek! s kikkel méltatlanság esett: ó, fi-
gyeljetek sorra mind!

Megtöretett a nyakas Izrael, Isten lángja szabadon villog odakint!
Kik a halál árnyának országában éltek, világosságuk született, fényt

látnak ím mindannyian!
„Megtöröm a zsarnok igáját rajtatok, mint Mádián napjaiban,
Semmiért adtak el – így szól az Úr –, és én pénz nélkül foglak vissza-

venni.
Ó féreg, mit se félj! Nem felejtkezem rólad el. Gyermekét tán az édes-

anya elfelejti?

S ha elfelejtené, én nem feledkezem meg rólad – így szól a mindenha-
tó örök Isten.

Mi történt énvelem, hogy népemet elvették tőlem ingyen?
S nem teszem hozzá: tűnjenek el földemről a pogányok s a szennyesek.
Kelj föl a porból, ó fogoly, halld meg ezen a napon nevemet:
Mert én vagyok az Úr – így szól az Úr –, én magam, aki szólottam veled.”

Perzsák és görögök angyalai! Róma angyala! Éjszak és a tengerek an-
gyalai!

Keserű virrasztásban éberek! éjben tengődő vak népek pásztorai!
Mint ahogy a jelszót ismétlik toronyról toronyra a katonák,
A világ egyik sarkától a másikig úgy adjátok kérdésteket a nap felé to-

vább!
Most, amikor az alszerpap, aki a szerpaptól – az meg a paptól – része-

sült a békecsókban,
Indul testvérei között az elsőhöz a karban s köszönti tisztelettel, meg-

hajoltan,
Kezét a vállára teszi és kétfelől az arcához érinti arcát:
Akár a hírvivő, ki börtönről börtönre jár és hirdeti, hogy véget ér 

a rabság;
S tömjén, tűz és arany között az oltártól s főpaptól elindul nemsokára
Ünnepélyes kíséretével, a lengő füstölők és zengő harsonák nyomába
A hírnök, és szószékre lép, az egyetemes Jóhírt prédikálva!

„Megszületett az isteni Gyermek!” Ti is halljátok, ó mi ez az ének,
Ősatyák, kik még a Pokol hatalmas tornácában éltek!
Az elfeketült gyökér is megérzi, amint a lomb virága közt az áldás

megfogan.
Az Élet Fája, min az örök gyümölcs születik, megremeg nemzedékei-

ben boldogan:
Íme a csodálatos fiúgyermek, akit egy Szűz Simon karjába helyezett!
Ősatyák s pátriárkák, Jézus Krisztus ősei, örvendjetek!
A csontotokból származott csontokból származott a Bosszuló, akit  

az Írás emleget.
És csakhamar a halottakon át, kik egymás hegyén-hátán fekszenek,

mint rokon, és befedik,
A föld egész Ádám mélyéig megremeg s kitárja méheit.
A kínból és a börtön éjjeléből a sóhajtozó lelkek hangja száll,
S elcsigázottan így kiált: „Ó gyermekem, hát itt vagy végre már!”
Amíg az Élő maga is be nem zörget a Halál küszöbén, amely nem az ő

alkotása,
S míg, alászállta szombatján az Úr lelkének hírnökül előtte járva
Be nem zúzza a zengő kapukat egy angyal iszonyú csapása!

De már a sivatag fölött dereng a virradat, amelynek nem lesz so-
ha vége,

Első keresztény napunk hajnala, és üdvösségünk első éve!
Itt lent, és ezután az Isten örökre velünk lakik,
Amennyiben az övéi leszünk – de meddig! Hiszen jó szándékunk vajmi

kurta itt!
Mert nyomban megtesszük a rosszat ismét, bár menedékünk is lehet
A tabernákulumbeli szívben, ki oly elnéző hozzánk, s úgy szeret.
Valóban karácsony napja ez, színarany, melyet semmi szenny se rág.
Holnap, mert kell, a kegyetlen Heródest szolgáljuk majd tovább,
Az iparos a szerszámaival, a hivatalnok elfoglalva asztalát.
De én az isteni örömben lakozom, akár József, az ács,
Itt látva mellettem a kisdedet s Urunkat Istenünket egy személyben,
S anyánkat, Máriát, aki semmit se szól, s megőrzi mindezt a szívében.

Rónay György fordítása
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Dunkel N Norbert nevével, írásaival

rendszeresen találkozhatnak lapunk

olvasói. A széles látókörű, sokoldalúan

képzett debreceni filozófus, zenetanár,

zeneterapeuta, orgonaművész rendkí-

vüli érzékenységgel fejti ki a fogyaté-

kossággal élők helyzetével kapcsolatos

gondolatait, ezért született az ötlet: tu-

dását személyesen is megoszthatná az

érintett fiatalokkal, szülőkkel, szakem-

berekkel. Örömünkre elfogadta a Ca-

rissimi Nonprofit Alap meghívását,

így a Komáromi Protestáns Nőegylet

társszervezésében október elején sor

kerülhetett a komáromi Selye János

Egyetemen a Zeneterápia halmozot-

tan sérült fiataloknak, tréning segítő-

iknek című szakmai napra. Az érdek-

lődés minden várakozást felülmúlt, a

nagyszámú közönség sodró lendületű

zeneterápiás bemutatónak volt részese.

Utána az értelmi és halmozottan sé-

rült fiatalokat Gazdag Nagy Anikó

pedagógus, Strédl Terézia pszicholó-

gus és Zupko Mária gyógypedagógus

vette szárnyai alá, a szülők és szakem-

berek pedig lebilincselő előadás tanúi

lehettek. A nap megkoronázásaként

Dunkel N Norbert a református

templomban emlékezetes orgonakon-

certet adott. Az előadónak a hallgató-

ságára gyakorolt hatását a szerkesztő-

ségünkbe érkezett vélemények tükrö-

zik. Ezekből közlünk részleteket.

*  *  *

Dunkel Norbert előadásában egy-

részt a fogyatékkal élő emberek min-

dennapjaival kapcsolatos kérdésekkel

foglalkozott, másrészt pedig a zenete-

rápia mibenlétét és alkalmazásának le-

hetőségeit ecsetelte. Érdekesen és

szenvedélyesen hívta fel a hallgatóság

figyelmét arra, hogy a fogyatékkal élők

azzal, hogy másak, mint egészséges

társaik, ugyanúgy értéket képviselnek.

Ők is megélik a boldogságot, szomo-

rúságot, szeretnek, és szeretetre vágy-

nak, szoronganak, félnek, időnként

dühösek is. Nagyon reálisan és szere-

tettel beszélt a róluk gondoskodó szü-

lőkről és családtagokról. Óva intette

őket attól, hogy feladják saját életüket,

gondjaikkal, fájdalmukkal bezárkóz-

zanak a négy fal közé, és elfelejtsenek

örülni, mosolyogni, boldognak lenni.

A fogyatékkal élő gyermek vagy fel-

nőtt nagyobb biztonságban érzi ma-

gát, ha a szülő, a gondozó érzelmileg

kiegyensúlyozott. Az előadó a jelenlé-

vőket foglalkoztató kérdésekre is vála-

szolt, nyitottan és humánusan beszélt

a fogyatékkal élő fiatalok szexualitását

érintő problémákról. 

Ízelítőt kaptunk abból, hogy milyen

terápiás ereje van a zenének. A jelen-

lévőkből kiválasztott 8-10 fiatal meg-

tapasztalhatta, hogy az előadó által

rögtönzött ritmusok, dallamok, a kü-

lönböző hangulatú zenék hogyan hat-

nak rájuk. Dunkel nagyon jó szemmel

válogatta ki a szereplőket. Láthattunk

olyat, aki együtt él a zenével, szinte

eggyé válik vele, és felszabadultan él-

vezi minden mozzanatát. Öröm volt

nézni, ahogy a kezdetben szorongó, a

rögtönzött színpadon megmozdulni is

félő emberke hogyan vetkőzi le a gát-

lásait a zene hatására. Volt, aki szívesen

produkálta magát, a másik inkább hát-

térbe húzódott. Az előadó mesterien

váltogatta a zenéket, hogy a gyakorlat

során mindegyikükből elővarázsolja a

különböző érzelmeket, s a végén vala-

mennyien felszabadultan zárják a dél-

előttnek ezt a részét. Csodálatos volt

látni, ahogy az előadó teljes odaadás-

sal, átszellemülve adta át magát a ze-

nének és az „együtt játszásnak”. Mind-

annyian részesei lehettünk a varázslat-

nak, amely a zene és az ember örök

egységét jelenítette meg. Persze ah-

hoz, hogy a csodát megélhessük, szük-

ség van a csodát teremtőkre is.

Németh Margit pszichológus

*  *  *

A Dunkel N Norberttel való talál-

kozás lenyűgöző volt. Egyórás zenete-

rápiát számára ismeretlen személyek-

kel, akik egymással sem álltak közeli

kapcsolatban, úgy tartani, hogy az ott

létrehozott kis csoport és a közönség

is élvezze azt, hihetetlen, csodálatos és

gyógyító élmény volt. Érdekes volt lát-

ni, ahogyan az értelmi sérült fiatalok

azonnal összehangolódtak, és élveztek

minden egyes ötletet, ritmust. A dél-

előttöt kitöltő előadás röpke pillanat-

nak tűnt a módszerek praktikus és él-

ménydús, személyiséggel átitatott be-

mutatásával. A foglalkozás rávilágított

arra, hogy a hatékonyság végett meny-

nyire fontos a többoldalú – pszicholó-

giai, zenei, pedagógiai – szakértelem.

A látszólag könnyed előadás igényes

volt, de széles körben mozgó gondola-

tait Dunkel magától értetődő termé-

szetességgel tudta közölni. A látottak

és hallottak segítik munkánkat, és a

módszeres munka iránti alázatra taní-

tottak. Ezzel a tanulsággal keressük

saját magunk fejlesztésének a módját,

és boldogan fogadnánk hozzá Dunkel

N. Norbert szakértelmét.

Zajcsek Linda, Baráth Ilona, 

Macsai Katalin és Budinsky Andrea

gyógypedagógusok, Érsekújvári Regio-

nális Oktatási és Szociális Központ 

*  *  *

Egy laikus azt hihette, hogy Dunkel

Nepomuk Norbert előadása a zenéről,

a hangszerekről, a kottákról szól majd,

csupa olyan témáról, amelyhez feltét-

lenül szükséges némi zenei előkép-

zettség, szakértelem. Kiváltképp, hogy

az előadó virtuóz orgonaművész. Eh-

„Részesei lehettünk a varázslatnak”
Zeneterápia Komáromban
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hez képest nem egy szigorú, tekintélyt

parancsoló, merev pedagógus állt a ka-

tedrán, aki bevált „kottákat” osztogat a

szülőknek fogyatékos gyermekük

problémáira. Nyitott, szókimondó,

energikus és közvetlen ember osztotta

meg velünk gondolatait az életről, a

tanításról, az egymásról való gondos-

kodásról. S közben lelkesen zenélt, ját-

szott.

Bemutatójának az volt a célja, hogy

ellazuljunk, belefeledkezzünk a zené-

be, amely nemcsak hangok összessége,

hanem „tapintás, simogatás, amivel a

másik ember felé fordulunk; sokkal

kevesebb köze van a művészethez,

mint az érzelmi kommunikációhoz”.

A zene mozgás, szorongásainkból fel-

oldó, ellazító mozgás. Önreflexió is,

önmagunkra, hangulatainkra, érzel-

meinkre rávilágító önismeret. Önkife-

jezés is, nyelv, amellyel elmondhatjuk

benyomásainkat, élményeinket. Ösz-

szeköt bennünket, egészségeseket és

sérülteket. Ugyanazokra a legbensőbb

ösztöneinkre hat, ugyanazokat az ér-

zelmeket szabadítja fel bennünk. S

megéléséhez nem kell szakértelem,

csak nyitott szív, amely a zenét befo-

gadja, és hagyja, hogy a hangok hassa-

nak ránk…

Amíg az előadó a szülőkhöz és gon-

dozókhoz beszélt, addig két kolléganő

társaságában körülbelül húsz – több-

ségében középsúlyos és enyhe értelmi

fogyatékkal élő – fiatallal egy másik

terembe vonultunk, hogy az előadás

szellemében átadjuk magunkat a já-

téknak és a zenének. Beszélgettünk,

relaxáltunk, ismerkedős és csoportala-

kító játékokat játszottunk, gyerekszín-

házat rögtönöztünk, papírgalambokat

hajtogattunk – és csupa csillogó sze-

mű, egymást segítő, egymással törődő,

a másikra odafigyelő, kedves és boldog

embert láttam magam körül. Sokat

kaptam tőlük. Köszönöm.

Gazdag Nagy Anikó pedagógus

*  *  *

Nagy meg-

tiszteltetés érte

iskolánkat, az

Ekecsi Egyesí-

tett Iskolát, hi-

szen Krastenics

Sarolta gyógy-

pedagógus kísé-

retében három

tanulónk kultu-

rális műsorral

köszönthette a

résztvevőket, és

egy rögtönzött

kiállításon be-

mutathattuk tanulóink munkáit.

A szakmai nap kulcsszereplője Dun-

kel N Norbert volt. Rögtönzött játé-

kok, váratlanul felmerülő problémák

megoldása, sok vidámság és zene jelle-

mezte az értelmi sérült fiatalokkal való

foglalkozást. Egyszerű, mégis hatásos,

kedves trükköket mutatott be, ame-

lyekkel megszerettethetjük a zenét,

oldhatjuk a problémákat, szebbé tehet-

jük a sérült fiatalok napjait, s azt is meg-

tanulhattuk, hogyan kerüljünk hozzá-

juk közelebb a zene segítségével. A fog-

lalkozást követő fergeteges előadást lé-

legzet-visszafojtva hallgattuk. Kolléga-

nőm szavait idézve: „Az előadás kedves,

szívet szorongató és szemeket meg-

könnyeztető beszélgetésbe ment át. So-

kat tanulhattunk, és nemcsak az elő-

adótól, hanem egymástól is.”

Tanulóink a zeneterápián kívül részt

vettek a három szakember vezetésével

tartott művészeti foglalkozáson is. Így

vélekedtek a napról: „Tetszett az elő-

adó, vicces volt. Még a komoly dolgo-

kat is tréfásan mondta, mégis megér-

tettük, és komolyan vettük. – A foglal-

kozáson jól elmagyaráztak mindent. A

halmozottan fogyatékosokkal közö-

sen játszottunk, alkottunk. Fogtuk

egymás kezét, olyan dolgokat csinál-

tunk, amiket máskor nem. – Jól érez-

tük magunkat ebben a közösségben,

szép napunk volt. Szeretnénk máskor

is részt venni hasonló eseményeken.”

Úgy érzem, Dunkel N Norbert elő-

adási stílusára, szakmaiságára nemcsak

a speciális iskolákban, a fogyatékos

gyermekek sérült funkcióinak fejlesz-

tésében volna szükség, hanem a több-

ségi iskolában is megelőzésként, a kre-

ativitás-, kommunikáció- és személyi-

ségfejlesztés, egészségnevelés során. 

Köszönjük ezt az értékes napot!

Tomáš Erzsébet iskolaigazgató

*  *  *

A komáromi zeneterápiás bemutató

annyiban volt számomra más, mint az

eddig látottak, hogy a szülő „élőben”

kapott betekintést a menetébe. Meg-

tapasztalhattam, hogy Ági lányom ak-

tívan belekapcsolódott, hogy mennyi-

re fontos számukra az együttlét, és mi-

lyen szeretettel vannak egymás iránt.

Merik vállalni a szereplést ennyi em-

ber előtt. Kevésbé bátor társaikat is

biztatták, és bevonták a játékba. Leg-

inkább nevüknek mozgás kíséretében

való eléneklése tetszett a lányomnak.

Otthon újra átélték az élményt azzal,

hogy mozgással és énekelve mutat-

koztak be azoknak a társaiknak, akik

nem voltak velünk Komáromban. Ők

is nagyon élvezték. Köszönjük Nor-

bertnek a bemutatót. A zeneterápia,

ha nem is „Kalmopyrin”, amely azon-

nal megszünteti a panaszokat, össze-

hoz, fejleszt, szórakoztat, feszültséget,

szorongást old. Ezért nagyon vágyunk

arra, hogy legyen folytatása, természe-

tesen Dunkel N Norberttel. Az elő-

adás megerősítette bennem, hogy szü-

Krűger Viktor felvétele



18

zeneterápia

2014/6

lőként jogunk van bűntudat nélkül él-

ni. Szabadon, gyermekünk nélkül csak

úgy beülni barátnőnkkel egy kávéra,

moziba vagy bármi olyan tevékenysé-

get végezni, amely feltölt, erőt ad.

Igen, „el kell engednem” a felnőtt lá-

nyomat. Ez azt jelenti: önállóságra ne-

velem. Bevásárolni tanítom, a kávéját

forrázza le egyedül, porszívózzon ösz-

sze. Nem kell, hogy mindent én csi-

náljak helyette. Ne mentegetőzzem,

hogy csak azért hagyom másra, mert

orvoshoz kell mennem. Ha én nem

töltődöm fel kellőképpen, nem lesz

elegendő erőm. Jó lesz nekünk, ha

megbetegszem? Családtagjaink visz-

szatükröznek bennünket. Én hangos

vagyok, Ágim sem tud csendesen be-

szélni. „Amikor sírok, ő velem sír” –

mondta az egyik édesanya. „Amikor

gondterhesen azt gondolom, »nem ér-

dekel, hogy nézek ki«, elvárhatom-e,

hogy ő adjon magára?” „Ha nekem

semmihez sincs kedvem, neki olyan-

kor hogyan legyen?”

Visszacseng az előadó egyik mon-

data: „Nagyon nehéz fogyatékos gye-

reket hagyni felnőni.” Szülőtársaim!

Egy próbát megér, még ha nehezünk-

re esik is. 

Megtiszteltetés volt számunkra ott

lenni.

Cséfalvay Ágnes, szülő, 

Dunaszerdahely

*  *  *

A tévében a különböző tehetségku-

tató versenyeken gyakran halljuk az

értékeléskor, hogy technikailag tökéle-

tes volt a produkció, de hiányzott be-

lőle a lélek. Ez több szakma esetében

is így van. Ugyanakkor vannak embe-

rek, akik nemcsak ismereteket szeret-

nének átadni, hanem egész személyi-

ségükkel dolgoznak.

Ilyen interaktív, teljes igényességgel

tartott előadás részesei voltunk, ami-

kor elfogadtuk a Carissimi Nonprofit

Alap által szervezett szakmai napra

szóló meghívást. Dr. Dunkel Norbert

a használható tudáshoz nyúlt, és a fia-

talokkal azt mutatta be, hogyan lehet a

zenét gyógyításra, fejlesztésre használ-

ni. Csodálatos volt látni azt az aktivi-

tást, amelyet kiváltott a résztvevőkből:

azokból, akikkel az emelvényen foglal-

kozott, és belőlünk, hallgatókból is.

Felálltunk, ritmizáltunk, énekeltünk,

és nagyon jó volt együtt lenni s közben

tanulni. 

Szólni kell az előadó színes egyéni-

ségéről, aki polihisztor, és mivel több-

féle tudását szintetizálva közvetítette,

fokozott hatékonysággal éltük meg je-

lenlétét. Hallottuk a filozófust, aki a

lét céljáról beszélt, válaszokat keresett

arra, hogy mi a dolgunk a földön.

Gyógypedagógusként, pszichológus-

ként szakszerűen építette fel a találko-

zót. És jelen volt a zenész, a zeneszer-

ző, aki improvizatív muzikalitással és a

segítő szakember módszerességével

vezette a foglalkozást, amelyen min-

denki gazdagodott. Megtanultuk elé-

nekelni a nevünket, mozgással kísérni

és érteni a dalszöveget, közben pedig

mosolyogni, nagyokat hahotázni, ella-

zulni. Mindez együtt gyógyítóan hat –

ez a zeneterápia lényege.

Az együtt töltött nap végén mind-

nyájunkban megfogalmazódott a kér-

dés: mikor lesz a folytatás…?

Strédl Terézia 

pszichológus, gyógypedagógus

A rendezvény támogatói: Bethlen Gábor

Alap, Komáromi Protestáns Nőegylet, OTP

Bank, Szlovákiai Magyar Egészségügyi

Társaság, Selye János Egyetem.

(t)

December 3. – a fogyatékos emberek világnapja
Ezen a napon a Dunaszerdahelyi Vidékfejlesztési Szakközépiskola és Sportgimnázium tanulói szemléletformáló

délelőttön látták vendégül a helyi Mentálisan Sérülteket Segítő Társulás tagjait. Ügyességi játékokat játszottak, fo-

ciztak, mézeskalácsot sütöttek, karácsonyfadíszeket készítettek, interaktív magyarórán vettek rész, és kipróbálhatták,

milyen érzés igazgatói székben ülni. A találkozás vendéglátóknak és vendégeknek egyaránt emlékezetes marad.

Az igazgatói irodában    Készül a karácsonyfa (Kis Lívia felvételei)
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Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának

Fogyatékosságtudományi Doktori Műhelye és az MTA

TK Szociológiai Intézete a magyar tudomány ünnepe al-

kalmából rendezte meg második magyar fogyatékosság-

tudományi konferenciáját. 

A doktori műhely 2010 júniusában alakult, vezetői:

Könczei György, DSc. (ELTE GYK) és Keszi Roland,

PhD. (ELTE GYK). Könczei professzor a Carissimi szá-

mára így foglalta össze a műhely tevékenységét: „A kez-

detek során a doktoranduszok részletesen bemutatták

kutatási területüket, kutatási tervüket, és a Műhely tagjai

elemző kritikának vetették alá. A Műhelyben képviselt

primer tudományterületek (a fogyatékosságtudomány

mellett) a jog-, a kultúratudomány, a pedagógia és a szo-

ciológia. A Műhely zártkörű, multi- és interdiszcipliná-

ris, valamint egyetemközi; fő tevékenysége az egyes dok-

toranduszok szakmai és tudományos fejlődésének együt-

tes, közös támogatása. Havonta dolgozik. Fontosabb

mozgásformái:

1. A doktoranduszok (műhelytagok) tudományos pá-

lyán tett lépéseinek támogatása:

a) a kutatási tervek megvitatása;

b) tézisvédésre való felkészülés;

c) fél értekezés vitája (ritka esemény, de volt már rá pél-

da: a készülő doktori értekezés két különálló szakterületet

fog át, s ezekből az egyik elkészült, és vitára bocsátottuk);

d) kész doktori értekezés vitája, még a munkahelyi vi-

ta előtt.

2. Megtervezett önképző műhelymunka (példák):

a) A tudományosság kritériumainak variációi.

Tudományelméleti, -filozófiai és metodológiai szem-

pontok: veretes szakszövegek, egyéni felkészülés és az

egyes tartalmak műhelytagok általi bemutatása, megvita-

tása.

b) Hogyan publikáljunk?

c) Az írás folyamata.”

A konferencia megnyitóján Zászkalicky Péter dékán

köszöntötte az egybegyűlteket: „Büszke vagyok rá, hogy

a fogyatékosságtudomány Magyarországon, itt ebben az

intézményben és ezen a karon született meg, lett serdü-

lővé és válik felnőtté. A Fogyatékosságtudományi Dok-

tori Műhelyt, amelyet Könczei professzor úr vezet, min-

taértékűnek tartom az egész intézmény és az egész kép-

zésünk szempontjából. Nagy terveink vannak a fogyaté-

kosságtudománnyal képzésben, kutatásban, képzésfej-

lesztésben.” Könczei György együtt gondolkodásra hí-

vott fel a fogyatékosság fogalmának meghatározása vé-

gett. „A fogalomnak az a baja, hogy a fogyatékosság vagy

fogyatékos ember esetében maga a szó nincs a helyén, és

azt is tudjuk, hogy különféle módokon kísérleteznek en-

nek a megoldásával. 30 esztendeje kezdtem a pályámat,

és ez már akkor gond volt. Igaz, azt is szoktuk mondani,

hogy nem az a fontos, mi az a fogalom, amelyet haszná-

lunk, hanem hogy a szót hogyan ejtjük ki, milyen tarta-

lommal, és hogyan fordulunk azokhoz az emberekhez,

akikhez kapcsolódik.”

A konferencián elhangzó előadások a fogyatékosság-

tudomány széles skáláját ölelték fel. Többen a megfelelő

megnevezéseket keresték. „Minek nevezzelek? – tette fel

a kérdést Légmán Anna, PhD. – Pszichiátriai beteg(nek

diagnosztizált), pszichoszociális fogyatékossággal élő,

őrült, bolond…”. Loványi Eszter drs. a segítőkutyákkal

tartott érzékenyítő tréningek hatásairól számolt be. Her-

nádi Ilona drs. testi fogyatékossággal élő magyar nők

esetében vizsgálta a nőiség, szexualitás és anyaság szere-

pét. Katona Vanda drs. a mozgássérült emberek felnőtté

válásának segítő és hátráltató társadalmi tényezőit ele-

mezte. Gurbai Sándor drs. a gondnokság alá helyezett

fogyatékossággal élő személyekre vonatkozó választójogi

szabályozás anomáliáira hívta fel a figyelmet. Horváth

Péter drs. a sokszínűséget (a gyógypedagógiában is) mint

értéket emelte ki. Kunt Zsuzsanna drs. és Sándor Anikó

drs. dolgozatukban a halálnak, halálkísérésnek a fogyaté-

kosságtudomány és gyógypedagógia kontextusában való

megjelenésével foglalkoztak.

A konferencia zárszavában Gombos Gábor adjunct.

prof. (NALSAR Jogi Egyetem, Hyderabad, India és Ír

Nemzeti Egyetem) hangsúlyozta: „Rengeteget beszél-

tünk nyelvről: minek nevezzünk dolgokat. A végére

egyetérthetünk, hogy ez alapvetően fontos. De van vala-

mi, ami még fontosabb. A nézetek sokszínűsége, a poli-

fónia. Polifón dialógusban minden ember a saját érvényes

szövegét mondja a másiknak, miközben figyel a másikra,

és nincs főszólam, vezérszólam. Egymás mellé rendel

szólamokat. És nekem az, amit a fogyatékosságtudo-

mány átfog, nagyon hasonló: hihetetlenül sokféle színt,

nemcsak fogyatékosságszínt, hanem gondolkodásbeli

különbséget is össze kell hoznunk ahhoz, hogy a közös

megértésben előbbre jussunk.”

(t)

Fogyatékosságtudományi 
konferencia Budapesten
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Rendezvénysorozat a látássérültekért
A Vakok és Gyengén Látók Szlová-

kiai Uniója (ÚNSS) szeptember, ok-

tóber és november folyamán számos

rendezvénnyel hívta fel a látók figyel-

mét a látássérült emberek helyzetére.

Szeptember 24. – 

Fehér pasztellceruza

2002-től minden évben Fehér

pasztellceruza néven országos gyűj-

tést tartanak, hogy az érintetteket se-

gíteni tudják az önálló életvitel kiala-

kításában: tanácsot adnak segédesz-

közök kiválasztásakor, megtanítják

őket Braille-írással írni-olvasni, fehér

bottal járni, beszélő számítógéppel

dolgozni. Szeptember 24-én ország-

szerte 288 településen több mint 92

ezer euró gyűlt össze. Pozsonyban a

Szlovák nemzeti felkelés terén külön-

féle programokkal várták a járókelő-

ket. Ki lehetett próbálni a Braille-

írást, a fehér bottal való járást, a speci-

ális segédeszközöket, a befedett szem-

mel való teniszezést, vagy éppen be-

mutatón láthatták, hogyan képzik ki a

vakvezető kutyát; ezenkívül zenei

programok is voltak. Az év végéig

folytatódik a gyűjtés, 2 €-t ér, ha a

820-as telefonszámra bármilyen szö-

vegű SMS-t küldenek, és a

4030016212/3100-as számlaszámra

is utalhatnak pénzt. Tatiana Wintero-

vá, az unió igazgatója arra hívta fel a

figyelmet, hogy idén először különfé-

le korszerű eszközöket is bevontak a

gyűjtésbe. A Facebookon él a Biela

pastelka nevű oldal, és a VIAMO

mobiltelefonos applikáción keresztül

is támogatható a szervezet.

Az ország legnagyobb fogyatékosz-

szervezete, a Vakok és Gyengén Lá-

tók Szlovákiai Uniója 1990-ben ala-

kult, s az érintetteken kívül tagjai le-

hetnek barátok, szülők és pártolók. A

4200 tag 67 alapszervezetben tevé-

kenykedik. Szolgáltatásaik ingyene-

sek. Honlapcímük: www.unss.sk

Október 9. – a látás világnapja

Idei mottója: előzzük meg a vaksá-

got. A statisztikai adatok szerint az

esetek 80%-ában megelőzhető, hogy

valóban vaksággal végződjenek azok a

betegségek, amelyek vakságot okoz-

nak, ha szociális vagy gazdasági okok-

ból nem kezelik őket. Ilyen a szürke

hályog (katarakta) vagy a trachoma.

Idősebb korban a makuladegeneráció

veszélyezteti a látást, ezért a Vakok és

Gyengén Látók Szlovákiai Uniója

szakmai szervezetekkel közösen szű-

rőprogramokat szervez. „A Fehér

pasztellceruza napján minden évben

lehetőség van ingyenes szemfenék-

vizsgálatra, és az idősotthonokban is

szűrjük azokat a lakókat, akiket veszé-

lyeztet ez a betegség” – mondta Bra-

nislav Mamojka elnök. 

Október 15. – 

a fehér bot világnapja

Bizonyára a kedves olvasó is látott

már az út szélén fehér botjával intege-

tő embert, aki így próbálja jelezni,

hogy át szeretne kelni a túloldalra. A

felmérések szerint a gépkocsivezetők

egyharmada nem gondol arra, hogy

látássérültről van szó. Ezért a Vakok és

Gyengén Látók Szlovákiai Uniója az

országos rendőrparancsnoksággal

együttműködve ötödik alkalommal

rendezett közlekedésnevelési napot a

fehér bot világnapján az utakon. 49 vá-

ros 65 gyalogosátkelőjén hívták fel a

gépkocsivezetők figyelmét a fehér

bottal és vakvezető kutyával közleke-

dők biztonságára. A zebráknál a látás-

sérültek jelezték átkelési szándékukat,

és azokat a járművezetőket, akik nem

adtak nekik előnyt, a pár méterrel tá-

volabb várakozó rendőrök figyelmez-

tették a szabálysértésre, majd a fehér

bottal kapcsolatos tudnivalókat tartal-

mazó szórólapot adtak nekik. Azokat

pedig, akik megálltak a jelzésre, a fehér

bot motívumával díszített légfrissítő-

vel ajándékozták meg. „A gyalogosok,

különösen a látássérültek, a közúti for-

galom legsérülékenyebb résztvevői.

Ezért a gépkocsivezetőknek különös

figyelmet kell rájuk fordítaniuk” –

mondta Ľubomír Ábel, az országos

rendőrparancsnok helyettese. 

A kétórás akció során a gépkocsive-

zetők 14,71%-a nem állt meg az átke-

lőnél. Ez tavalyhoz képest javulás,

ugyanis akkor az arányuk 22% volt. A

közlekedésnevelési napot az európai

közlekedésbiztonsági egyezmény

szellemében szervezték, ugyanis a do-

kumentum kötelezi a tagállamokat a

biztonság növelésére. 

November 13. – 

a látássérültek nemzetközi napja

1745-ben ezen a napon született

Valentin Haüy, aki 1784-ben Párizs-

ban megalapította a vakok első iskolá-

ját. Az unió a vak és gyengén látó elő-

adók és irodalmi alkotók 17. országos

seregszemléjével, a Matej Hrebenda-

napokkal ünnepelt. Az eseményre

november 14-én és 15-én került sor a

látássérültek pozsonyi bennlakásos is-

kolájában. Céljuk, hogy biztassák az

irodalomhoz vonzódó látássérülteket,

és megmutassák a látóknak: ők is tud-

nak kreatívak lenni, s köztük is van-

nak írók, szerkesztők.

(t)

Kép: ÚNSS, archívum
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Pázmányosok hangoskönyve
Az érsekújvári Pázmány Péter Gimnázium iskolaprog-

ramjának hivatalosan része a jótékonykodás. A diákok

minden év december 5-én, az önkéntesek nemzetközi

napján szolgálatot teljesítenek a város szociális és oktatási

intézményeiben. Ellátogatnak az autista gyermekek ma-

gániskolájába, a Remény Kora

szociális otthonba, a Csodaor-

szág bölcsődébe. Karácsony

előtt meleg ételt osztanak a vá-

ros főterén a hajléktalanoknak,

illetve ajándéktárgyak árusítá-

sával egybekötött kiállítást

rendeznek a Mosoly védett

műhely számára. Számos ön-

kéntes véradó van közöttük, és

a város állatmenhelyén is ott-

honosan mozognak. A progra-

mok által elfogadóbbá, mások problémái iránt érzéke-

nyebbé válnak, s nem lesz idegen tőlük a tolerancia fogal-

ma, a másság elfogadása. 

Talán ezt a légkört tapasztalta meg Szomolai Tibor is,

amikor májusban író-olvasó találkozóra érkezett a gimná-

ziumba. Könyvbemutatója végén egy hirtelen ötlettől ve-

zérelve arra kérte a fiatalokat, hogy egy ismeretlen vak fiú

számára olvassák fel Felvidéki saga című regényét. A tanu-

lók nem haboztak, hozzáfogtak a közel 650 oldalas mű

hangoskönyvvé alakításához. 38-an vettek részt a hang-

hordozó készítésében. A hanganyag igazán egyedire és

változatosra sikerült, hiszen a diszlexiás tanulótól kezdve a

szavalóversenyek győzteséig mindenki részt vett a nem

mindennapi kezdeményezésben. 

Október 23-án a Pécsváradi Polgármesteri Hivatal dísz-

termében fogadták az újvári gimnazistákat, akik megha-

tottan hallgatták a 19 éves látáskorlátozott Kopa Marcell

köszönetnyilvánítását: „Nem tudom elmagyarázni, meny-

nyire jó érzés, milyen hatalmas élmény számomra, hogy is-

meretlen fiatalok ilyesmit vállaltak értem. Nem tudom

kellőképpen megköszönni...”

Szomolai Tibor bízik a folytatásban: „A mai világban túl

sok az önzés, ezért csodás az újvári példa. Roppant sok ta-

nulságot tartalmaz. A gyerek látja: nem kerül semmibe jót

tenni. Leülök, olvasok húsz oldalt... Látja Marcit a han-

goskönyv átadásakor, és ezt nem felejti el soha. Talán ké-

sőbb felfigyel azokra a lehetőségekre, amelyek szembejön-

nek. És mostantól egyedül is megtalálja a módját a jóté-

konykodásnak. Én nagyon büszke vagyok ezekre a fiata-

lokra. Remélem, sok követőjük akad. Április 11-én, a ma-

gyar költészet napján sok iskolában tartanak felolvasást,

versmaratont. Ha ezeket archiválnák, nagyon sok hangos-

könyv születhetne a vakok számára.”

A hangoskönyv létrejöttét a Rákóczi Szövetség és a Carissimi

Nonprofit Alap támogatta.

Benkő Tímea, kép: a gimnázium archívuma

Autópályán – ingyen 
Az autópálya-matricáról

szóló törvény értelmében

2015. január elsejétől nem

kell autópályadíjat fizetniük

a szociális szolgáltatást nyúj-

tó intézményeknek, illetve

azoknak a fogyatékossággal

élő személyeknek, akiknek van par-

kolókártyájuk. (Korábban csak azok

voltak felmentve a díj fizetése alól,

akik „benzinpénzt” kaptak.) 

Ennek feltétele, hogy az érintett

intézmény vagy személy kérvényt

nyújtson be (már most december-

ben is megteheti) a Nemzeti Autó-

pálya-társasághoz. Postacíme: Ná-

rodná diaľničná spoločnosť, a. s.,

Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava.

A kérvénynek (a nyomtatvány le-

tölthető a www.omdvsr.sk honlap-

ról) tartalmaznia kell a szervezet

nevét és címét, magánszemély ese-

tében a nevét, születési adatait, lak-

címét, állampolgárságát, a személyi

igazolvány vagy útlevél számát, to-

vábbá a személygépkocsi forgalmi

rendszámát (evidenčné číslo), az or-

szágot, ahol bejegyezték, valamint

az elérhetőségeket. A kérvényhez

csatolni kell a parkolókártya meg-

ítéléséről szóló végzésnek (akinek

ilyen nincs, írja rá a kérvény aljára,

hogy számára ilyen végzést nem ál-

lítottak ki), valamint a parkolókár-

tyának és a gépkocsi(k) forgalmi en-

gedélyének másolatát. A kérvénye-

ző igazolást kap a regisztráció té-

nyéről. Ezt ellenőrzéskor a parkoló-

kártyával együtt fel kell mutatni.

Köböl Tibor, a kormány emberi jogi,

kisebbségi és esélyegyenlőségi tanácsa fo-

gyatékosügyi bizottságának tagja
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Nekik hova csengetnek be?

„Iskolába indulunk! Befogadtok?”
A Gyulafehérvári Caritas fogyatékkal élőket támogató

szolgálata és az Apáczai Csere János Pedagógusok Háza

szervezésében 2014. szeptember 19-én és 20-án Csíkszere-

dában immár nyolcadszor került sor az Együtt a fogyaték-

kal élőkért című konferenciára – több mint kétszáz érdek-

lődő részvételével. A rendezvényen a Carissimi Nonprofit

Alap támogatásával a dunaszerdahelyi Értelmi Sérülteket

Segítő Társulás képviseletében ketten vehettünk részt tré-

nertársammal, Cséfalvay Ágnessel.

Számunkra nagyon időszerű volt a téma, hiszen most

kezdtünk el komolyabban foglalkozni a fogyatékkal élő fel-

nőttek oktatásával. Mivel az elméleti és gyakorlati képzést

német tapasztalatok útján szereztük, érdekelt bennünket,

hogyan csinálják ezt Erdélyben, és az ott szerzett tapaszta-

latokból mit hasznosíthatnánk a mi fiataljaink körében.

Az utazás hosszú és fárasztó volt, hiszen éjjel indultunk

Budapestről autóbusszal, és csak másnap délre értünk Csík-

szeredába. De izgalmas is volt, hiszen láttuk a hargitai he-

gyeket, és az jutott eszünkbe, hogy itt játszódott Tamási

Áron Ábel a rengetegben című regénye is. A buszállomáson

a gyulafehérvári Caritas egyik fiatal munkatársa, Szász

Emese várt bennünket, azonnal összebarátkoztunk vele. A

konferencia színhelyén, az Apáczai Csere János Pedagógu-

sok Házában is nagy szeretettel fogadtak bennünket, hiszen

első ízben érkeztek erre a rendezvényre Szlovákiából is

résztvevők.

A másnap kezdődő konferencia előtt Ágival elindultunk

Csíksomlyóra megmászni a hegyet és meglátogatni a le-

gendás búcsújárás színhelyét. Megcsodálhattuk a székely

kapukat, füves udvarokat, az épületek székely díszítéseit.

Nagy érdeklődés és békesség volt bennünk. Úgy éreztük, mi

itt most nagyon jó helyen vagyunk. A hegyről ráláttunk az

egész Hargitára. A mezőn füvet kaszáltak, és lovas szekere-

ken hordták el a szénát. Áginak aznap volt a születésnapja,

így minden jól összejött. A hegyről lefelé jövet bibliát vett

elő, és zsoltárokat hangosan olvasva dicsértük az Urat.

A konferencia témája a fogyatékkal élő és speciális neve-

lési igényű gyermekek oktatása volt. „Nekik hova csenget-

nek be?” – merült fel a kérdés. Van-e helye egy fogyatékkal

élő gyereknek az osztályközösségben? Milyen oktatási for-

ma, módszer segíti leginkább a fejlődését? Ezekre a kérdé-

sekre próbáltak választ adni az előadók. Demeter Zsuzsa, a

Gyulafehérvári Caritas programkoordinátora nagy szakér-

telemmel és igazi házigazdaként szervezte és irányította a

rendezvényt. Bevezetőjében Szent-Györgyi Albert gondo-

latához – olyan lesz a jövő, amilyen a ma iskolája – kapcso-

lódva mondta: „Alakítsuk közösen olyanná a fogyatékkal

élő gyerekeink iskoláját, hogy lelkünket megnyugtató jövő-

jük lehessen.”

Dr. Perlusz Andrea, a Budapesti ELTE Bárczi Gusztáv

Gyógypedagógiai Karáról érkezett szakember előadásában

azt fejtegette, hogy a fogyatékkal élő gyermekek esetében

legtöbbször nagyon nehéz eldönteni, kit milyen iskolába

kellene beíratni. Az a tapasztalat, hogy egyénileg kell mér-

legelni és megtalálni a legjobb megoldást. A döntést nagy-

mértékben befolyásolják a gyermek adottságai, a rendelke-

zésre álló helyi körülmények, a család anyagi helyzete. 

Gyógypedagógusok szemléletesen mutatták be a gyakor-

latban kipróbált módszereket, eszközöket, melyekkel a fo-

gyatékkal élők hatékonyan fejleszthetők. Fejtegetések

hangzottak el arról, hogy miben különleges egy speciális is-

kola; mennyire megvalósítható az integráció, vagy milyen

formában valósulhat meg egy osztályközösségbe való befo-

gadás. 

A szakembereket egyre jobban foglalkoztatja a kérdés,

hogyan lehetne az iskoláknak, intézményeknek még haté-

konyabban felkészíteniük a különböző fokban és módon sé-

rült tanulókat. A szegregált fejlesztés a fejlesztés és nevelés

intézményesített formája. Ezek az intézmények általában a

fogyatékkal élők otthonától távolabb helyezkednek el, a

gyermekeknek el kell szakadniuk a családjuktól, ezáltal to-

vábbi hátrányt szenvednek. Elszigetelődnek, és nem kapják

meg naponta a nekik járó családi szeretetet. Ugyanakkor

ezekben az intézményekben speciálisan felkészült szakem-

berek speciális eszközökkel és módszerekkel, aránylag kis

létszámú csoportokban eredményesen fejlesztik a tanulókat.

Az enyhe fogyatékkal élők fejlesztésének egy másik for-

mája az integrált oktatás. A gyermek otthon maradhat csa-

ládi környezetében, és jó esetben beépül egy befogadó osz-

tály egészséges tanulói közé. Egészséges társaitól jó mintát

kap, és azt iparkodik utánozni. Ennek megvalósításához az

szükséges, hogy mind a tanárok, mind a diáktársak befo-

gadják maguk közé. Leggyakrabban a pedagógus az, aki

meg tudja győzni a szülőket arról, hogy egészséges gyer-

meküknek is előnyére válik az ilyen formájú oktatás, hiszen

egy befogadó integrált osztályban megtanulja a másság el-

fogadását, és értékrendje helyes irányba változik. 

Manapság egyre inkább előnyösnek tűnik az inkluzív ok-

tatási irányzat. Az inkluzív iskola az integrált oktatás maga-

sabb formája. Az inklúziót gyermekközpontú pedagógia

alapozza meg, amely tanár és szülő szoros együttműködé-

sére épül. A többségi iskolában a fogyatékkal élő tanuló spe-
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ciális igényeit fejlesztő gyógypedagógusok (utazótanárok)

külön foglalkozásokon biztosítják. 

Kiss Csilla, a kolozsvári Kozmutza Flóra Hallássérültek

Speciális Iskolájának igazgatója gyógypedagógusként értel-

mi fogyatékos és sokféle tanulási nehézségekkel küzdő

gyermekeket fejleszt, oktat. A 125 éves múltra visszatekin-

tő intézmény Romániában az egyetlen olyan magyar nyel-

vű iskola, amely hallássérült gyermekek speciális oktatásával

foglalkozik. A tanulók nagyrészt 200-300 km-ről, az ország

minden magyarlakta megyéjéből érkeznek. Ez az iskola a

hallássérült gyermekek számára nemcsak az oktatás és fej-

lesztés színtere, hanem második otthonuk is, igyekeznek

családias légkört biztosítani számukra. Az előadó kitért ar-

ra is, hogy a hallássérültek eredményes fejlesztéséhez szük-

ség van a korai hallásszűrésre és korai fejlesztésre.

Vargancsik Iringó marosvásárhelyi szociálpedagógus a

Down-szindrómás gyerekek integrációjáról tartott előadást.

Az egyéni képességek szerinti, személyre szabott fejlesztést

tartja fontosnak. Véleménye szerint minden Down-szind-

rómás gyermek más. Az, hogy milyen eszközökkel, milyen

intenzitással és milyen rendszerben történik a fejlesztés,

mindig egyénre szabott. A jobb képességű tanulóknál jónak

tartja az integrált oktatást – segítők, személyi asszisztens,

fejlesztő pedagógus (utazótanár) bevonásával. Az iskola cél-

ja nemcsak a tudás átadása, hanem ennél fontosabb: hogy

az egyén boldog legyen, biztonságos környezetben, adaptált

tanterv szerint folyamatosan fejlődjön.

Fülöp Orsolya szatmári gyógypedagógus előadása kap-

csán betekinthettünk a „kék világba”: az autizmussal élők

fejlesztéséhez adott gyakorlati ötleteket. 

Béres Mária Tanítsunk másként a BMM módszerrel! cí-

mű előadásában Maria Montessori nyomán egy újfajta ta-

nulási technikát mutatott be. Módszerének lényege, hogy

megfelelően előkészített környezetben, szabad eszközvá-

lasztással legyen biztosítva a gyermek fejlődése, figyelembe

véve egyéniségét, adottságait. Bebizonyosodott, hogy ezzel

a módszerrel a gyerekek képesek akár egy óra hosszat, sőt

azon túl is tevékenykedni. Nincsenek magatartási problé-

máik, szabadon mozognak a teremben, nem igénylik a pad-

ban ülést. Önállóan választanak a felkínált lehetőségek (esz-

közök) közül. Nem várják az állandó segítséget, viszont szí-

vesen, örömmel segítenek gyengébb társaiknak. Elsajátítják

az önálló tanulás fortélyait, rendet hagynak maguk után, és

nem kell őket noszogatni. Az autisták is így szabadon tevé-

kenykednek.

Bajzáth Mária előadó Budapesten a Népmesekincstár

Mesepedagógiai Műhelyt vezeti. Bemutatta a mesepeda-

gógiát mint örömközpontú pedagógiai módszert, eszközt,

amelynek szerepe van az oktatásban, nevelésben, fejlesz-

tésben.

A fogyatékkal élők fejlesztésére ajánlott meséskönyvek:

Lázár Ervin: A Hétfejű Tündér

Turbuly Lilla: Talált szív

Jonathan Emmett: A legszebb ajándék

Szegedi Katalin: Lenka

Boldizsár Ildikó: Királyfi születik

Brigitte Weninger: Pauli

Eduard Petiška: A világ leggazdagabb verebe

Max Velthuijs: Béka és az idegen

Margery Williams: A bársony nyuszi

Számomra nagy élmény volt a csoportos foglalkozá-

son, műhelymunkákon részt venni. A gyakorlatban is

kipróbálhattuk az egyes fejlesztési módszereket. Régóta

foglalkoztatott a meseterápiának a fogyatékkal élő fia-

talok fejlesztésében való alkalmazása. Ezen a konferen-

cián műhelymunka keretében a gyakorlatban is volt

módom kipróbálni, és már itthon, a dunaszerdahelyi fo-

gyatékkal élő fiatalok körében is nagy sikerrel alkal-

maztam. Megtapasztaltuk azt, hogy a mesemondás ha-

tásosabb, ha a hallgatóságot csengővel vagy valami tár-

gyat megkongatva hívjuk rá. A résztvevők ilyenkor

könnyebben ráhangolódnak a foglalkozásra. Másik do-

log, amit megtanultuk, hogy a mese végén nem mindig

kell a tanulságot levonni. Hagyni kell a gondolatokat

tovább szállni.  

A kétnapos konferencia szentmisével ért véget. Hazafelé

a busz utasai nagyon elnézőek és türelmesek voltak velünk,

mikor Ágival szinte egymás szavába vágva beszéltük meg

élményeinket meg a konferencián hallottakat. Gazdag ta-

pasztalatokat hoztunk haza magunkkal, amelyet az itthoni

körülmények között szeretnénk hasznosítani. Mindenki

számára átadunk egy, az előadóktól hallott üzenetet: a sérült

gyermekek szülei azok, akiknek a kezdeményezésére vál-

toznak a dolgok. Érvényes a jelszó: „Egyedül keveset tehe-

tünk, de együtt sokkal többet.”

Lanstyák Edit 
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Állatasszisztált terápia
A világ élő részét az ember, az álla-

tok és a növények alkotják. Szimbiózi-

suk szinte lételem. Körülvesszük ma-

gunkat virággal, cserepes növényekkel

díszítjük lakásunkat, vágott virággal

gratulálunk, és ha lehet, állatokat tar-

tunk: akváriumi halakat, cicát, kutyát

különböző színekben, nagyságban...

Az állatasszisztált terápiák célja a ben-

nük részesülők fejlesztése, az ember-állat

kötődés gyógyító hatásának kihasználásá-

val. Terápiás hatásuk a motorikus funkciók

(nagy- és finommotorika, mozgáskoordi-

náció, egyensúlyérzék), kognitív képességek

(kiemelten a figyelem, emlékezet, gondol-

kodás), pszichikai és szociális funkciók (bi-

zalomépítés, önbizalom, társas kapcsolatok,

pozitív énkép, pozitív viselkedésminta, ön-

értékelés, felelősségtudat, együttműködési

képesség, empátia) kialakulása, fejlődése,

javulása, megerősödése. (Wikipédia)

Az állatok közül a kutyát említjük

elsőként mint az ember hű barátját.

Vannak vakvezetésre kiképzett példá-

nyok, amelyek segítik gazdájukat tájé-

kozódni a látók világában. Mások je-

lenlétükkel az idősek magányát enyhí-

tik, mozgásra, gondozásra van igé-

nyük, így az idős ember hasznosnak

érzi magát. Szeretik őket, és viszont-

szeretnek. A gyermekek kutyák iránti

vonzalma is erős, hiszen az állatban

játszótársat kapnak. Manapság már

terápiás kutyákat is képeznek, amelyek

például az autistákat segítik a kapcso-

latfelvételben – hiszen ki állna ellen

egy kitartó kutyaszempárnak? Min-

denkinek kellemes az állat simogatása,

az pedig ragaszkodásával hálálja meg a

szeretetet. A dadogósoknál megfigyel-

ték, hogy a kutya jelenléte oldja be-

szédgörcseiket, ellazítja őket. Ma már

egész szakma épül ezekre a felismeré-

sekre: a kutyaterápia. 

Ló és lovasa együtt felemelő látvány:

a nemes állat méltósággal viszi a hátán

ülő embert. Kapcsolatuk azonban

nemcsak ebből áll. Az igazi, meghitt

viszony korábban kezdődik: az egy-

mással való megismerkedésükkel, az

állat etetésével, a róla való gondosko-

dással, sörényének fésülésével stb. Ez is

hozzátartozik a gyógylovagláshoz (lo-

vas- vagy hippoterápia). A ló termé-

szetes módon alkalmazkodik, kiérezve

a rajta ülő esetleges akadályozottságát,

meghálálván az érdeklődést, a jelenlé-

tet. A gyógylovaglás sokat segít a

mozgásukban akadályozott szemé-

lyeknek, kommunikációs, emocioná-

lis-szociális zavarok esetén – és több

mint valószínű, hogy nem is tudnánk

felsorakoztatni az összes pozitív hatá-

sát. Mindenkire jótékonyan befolyás-

sal van az állattal létesített közvetlen

kapcsolat, ha ez kölcsönös. 

A lovaglás fizikai, lelki- és szellemi ál-

lapotunkra egyaránt fejlesztő, gyógyító

hatással van. Ezt felismerve terápiás

szakemberek kidolgoztak egy olyan mód-

szert, melynek segítségével biztonságos

keretek között, speciálisan kiképzett terá-

piás ló segítségével e gyógyító hatás nö-

velhető. A lovasterápia ... mára már szá-

mos, lóval kapcsolatos aktivitásban fe-

dezte fel és használja az ember-ló kapcso-

lat segítő hatását. (Wikipédia).

A delfinterápiáról is hallottunk már,

láttuk a tévében, esetleg részesei is vol-

tunk. Lényege ugyancsak abban rejlik,

hogy a delfin alkalmazkodik az ember-

hez, akivel kapcsolatban van. Másik elő-

nye, hogy vízben történik, így a mozgá-

sukban súlyosan akadályozottak, kere-

kes székben élők testét is átmozgatja.

A sajtóból értesülhettünk arról, hogy

Japánban macskasimogató kávéházak

alakulnak, és nagy az érdeklődés irán-

tuk. Az állatasszisztált terápia az ilyes-

féle felismerésekből mára tudománnyá

nőtte ki magát: odafigyel az akadályo-

zottság fajtájára, fokára, és módszeres

gyógyító programot ajánl rájuk. Ha

rendszeres látogatásra van szükség,

nincs olyan probléma, hogy az érintett

egy idő múlva megunja, és abba akarná

hagyni, mert az állathoz való kötődés

kölcsönös, és ezt érzi.      

Strédl Terézia

Képzőművészeti szalon 2014 
A Szlovákiai Mentálisan Sérülteket Segítő Társulás idén október-

ben immár tizenkilencedszer tartotta meg a Képzőművészeti sza-

lon elnevezésű, értelmi sérült emberek alkotásait bemutató országos

seregszemlét, amelynek ezúttal a bazini művelődési ház adott ott-

hont. A kulturális esemény célja bemutatni, hogyan ábrázolják vilá-

gukat az értelmi sérült emberek. Alkotótehetségükről több száz rajz,

festmény, kerámia, textil és fafaragás tanúskodik. Az alkotások het-

venkét intézményből és szervezettől, köztük a légi szociális otthon-

ból érkeztek. Az otthon lakója, Házi Darina nagyon szeret rajzolni,

és hogy tud is, bizonyíték rá a Cséfalvay Ágnes ergoterapeuta biz-

tatására készített Játék a színekkel c. alkotása, amellyel a seregszem-

lén díjat nyert. Gratulálunk.

Jákli Mihály felvételén előtérben 
Házi Darina, hátul: Cséfalvay Ágnes, 
Štefi Nováková, a SZMSST elnöke és 

Oliver Solga polgármester, a zsűri elnöke. 
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Kultúrával az akadályok ellen
Ezzel a címmel szervezett Duna-

szerdahelyen a Jarábik Imre által veze-

tett Velő Polgári Társulás a város ön-

kormányzatának támogatásával, vala-

mint a vmk és a Családi Könyv-

klub társszervezésében kulturális

rendezvényt, amelynek az volt a

célja, hogy bebizonyítsa: a fo-

gyatékkal élő emberek is teljes,

minőségi életet élhetnek, s joguk

és lehetőségük van arra, hogy a

társadalom teljes jogú tagjai le-

gyenek. Ez volt a kilencedik al-

kalom a bemutatkozásukra. Az

egyesület 2002-ben alakult azzal

a céllal, hogy megismertesse a társada-

lom egészséges tagjait a fogyatékkal

élők mindennapi életével és számta-

lan, sokrétű gondjával. Mivel maga is

csak pályázati támogatásokból tud

működni, igazán különleges szociális

érzékenységre és önzetlenségre vall,

hogy az est bevételéből nemcsak a he-

lyi kerekes székes tánccsoportot, ha-

nem a Carissimi folyóiratot, valamint

az értelmi sérült gyermekeket is sze-

retné támogatni. 

Az, hogy az eddigi, főként sportren-

dezvények után most a városi művelő-

dési központ volt a helyszín, jelzi,

hogy a fogyatékkal élők a kulturális

életben is szerepet vállalhatnak. A dél-

utáni és az esti program ennek jegyé-

ben zajlott.

14 órától a gyógyászati segédeszkö-

zök kiállítását lehetett megtekinteni,

majd l6 órakor a Csallóközi néptánc-

csoport fergeteges előadásával, mező-

ségi és Vág-Garam közi táncaival kez-

dődött a hivatalos megnyitó. Dr. Há-

jos Zoltán, Dunaszerdahely polgár-

mestere a város nevében üdvözölte a

jelenlevőket. Megemlítette, hogy ma-

ga a rendezvény is üzenet: kiáltás a vá-

ros felé, hogy még mindig nagyon sok

az akadály, amelyet le kell küzdenie a

vezetőségnek, annak ellenére, hogy

sok köztér, járda, utca s a vmk és a vá-

rosháza is akadálymentesítve van. Kö-

szönetet mondott a szervezőknek;

mert akkor teljes a közösség, ha meg-

hallgatják az akadállyal élőket, ha ők is

megfogalmazzák a várossal szembeni

igényeiket.

Ezután Tánc az életem címmel a

dunaszerdahelyi Guruló trió kerekes

székes tánccsoport műsora követke-

zett. 2010 tavaszán alakultak, akkor

még négy házaspárral. A férfiak kere-

kes székben táncolnak, egészséges fe-

leségük a partnerük. Saját koreográfi-

ájukat mutatják be, különböző szóra-

koztató zenei dallamokra. Nagyon há-

lásak Ibolya Ildikó igazgatónőnek

azért, hogy csütörtökönként a vmk tü-

körtermében gyakorolhatnak. Sok he-

lyen szerepeltek már: Győrben pün-

kösdkor két alkalommal is, 2010-ben

a rokkantak nemzetközi napján Csö-

lösztőn, 2012-ben a dunaszerdahelyi

városi bálon, évzáró gyűléseken, falu-

napokon. A most három házas-

párból álló tánccsoport tagjai,

Majthényi Zoltán, Jakub Jenő,

Elek László és nejük minden

meghívásnak szívesen eleget tesz-

nek. Örömmel táncolnak mások-

nak és saját maguknak, bizonyítva,

hogy kerekes székbe kényszerülve

is lehet derűsen élni. 

Megemlítették azt is, hogy a

Mozgássérültek Szlovákiai Szö-

vetsége 47. sz., 120 tagot számláló, sok-

éves múltra visszatekintő dunaszerda-

helyi alapszervezete (elnöke Felföldi

Éva) kirándulásokat, gulyáspartikat,

sportnapokat szervez tagjai számára.

Kéthetente találkoznak, és tanácsadás-

sal, ötletekkel segítenek egymásnak. 

A Kultúrával az akadályok ellen c.

eseményen az érdeklődők megismer-

hették a Carissimi lapját, és Bauer

Edit, a Carissimi Nonprofit Alap ku-

ratóriumának tagja bemutatta a jóté-

konysági szervezet tevékenységét, va-

lamint ismertette a segítségnyújtás

módjait.

Az est a tájainkon is jól ismert bu-

dapesti Baltazár Színház Grafalló cí-

mű zenés mesedarabjával és a Rivalda

Színház előadásával folytatódott, s Já-

noska Tibor és Sándor Deni zenés

műsorával ért véget.

Hritz Júlia 
Kép: Hideghéthy Andrea, Felvidék.ma

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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Egy másik „élményemet” is elmesé-

lem, amelyet itt éltem át. Bár a köz-

pont kórház jellegű, a betegek napköz-

ben szabadon járhatnak ki a faluba.

Ezt sokan arra használják ki, hogy a

közeli kerthelyiségeket látogatják, és

hát… nem tejet isznak. A fáma szerint

régebben, amíg meg nem szigorították

a házszabályt, az egyik kerthelyiség

tulajdonosa rendszeres vendég volt az

NRC igazgatójánál, vitte vissza a

mankókat, művégtagokat, tolókocsikat,

amelyeket a „gyógyult” betegek ott fe-

lejtettek. Innen ered a mondás is, hogy

leggyorsabban a Benkónál lehet meg-

gyógyulni.

*  *  *

Szóval én is gyakori vendége voltam

ennek a műintézetnek, mert hát mit

meg nem tesz az ember a gyógyulásért?

Szerencsétlenségemre egy ilyen alka-

lommal rám akaszkodott egy atyafi az

NRC-ből, akinek a lábai térdből ampu-

tálva voltak, és már annyi ereje sem

volt, hogy elhajtsa magát a kerekes

székben a központig. Azt követelte tő-

lem, hogy húzzam el, ő majd hátulról

kapaszkodik a kocsimba. Látva az álla-

potát, és tudva, hogy milyen rossz az út,

én ezt nem tartottam olyan jó ötletnek,

de addig erősködött, hogy végül kényte-

len voltam engedni. Természetesen ki-

derült, hogy nekem volt igazam, és az

atyafi félúton kipottyant a kocsijából.

Szerencsére egy arra járó fiatal pár ki-

húzott bennünket a slamasztikából, de

az atyafiban megmaradt a tüske, és fű-

nek-fának panaszkodott, hogy milyen

cudarul elbántam vele.

*  *  *

A doktornő tud valamit magyarul,

és alkalomadtán váltunk is pár szót az

anyanyelvemen, de mikor rájövök,

hogy én azért mégis jobban beszélek

szlovákul, mint ő magyarul, gyorsan

visszaváltunk szlovákra. Ez azonban

nem akadályoz meg abban, hogy min-

dig adjak neki egy tiszteletpéldányt a

legújabb könyvemből, amelyet aztán,

becsületére legyen mondva, el is olvas.

Habár mint mondja, ilyenkor mindig

keze ügyében van a szótár. Nem a leg-

szórakoztatóbb módja az olvasásnak.

Ezért határoztam el, hogy lefordítta-

tom egyik könyvemet szlovákra –

ugyanis egyre jobban követelik, hogy

most már szeretnének tőlem valamit

olvasni, és én ilyenkor pár félig sike-

rült, szlovák nyelvű versen és egy rö-

vid életű blogon kívül nem tudok mást

felmutatni. Egy regény más lenne, ab-

ban megmutathatnám, hogy mit is tu-

dok. Így tavaly ősszel elhatároztam,

hogy A freskó legendája című regénye-

met, amelyre a legpozitívabb vissza-

jelzéseket kaptam az olvasóktól, lefor-

díttatom. A fordítóval hamar meg-

egyeztünk, de aztán négy hónapig

húzta az időt, míg végül beismerte,

hogy nem boldogult a szöveggel. Az

utolsó pillanatban kellett új fordító

után néznem, és így még az utolsó ott-

hon töltött napomon is a kiadóval

egyeztettem.

*  *  *

Időnként megmagyarázhatatlan

találkozások történnek. 27 évvel ez-

előtt, amikor először voltam Pöstyén-

ben, a Pro Patriában a nővér követke-

zetesen Jozefnek szólított. Mint

mondta, emlékszik rám, még abból az

időből, mikor a gyerekrészlegre jártam.

Habár az én második keresztnevem

valóban József, gyerekkoromban sose

jártam ott. Akkor ezt elintéztem egy

vállrándítással: bizonyára összeté-

vesztett valakivel. Azóta azonban

több hasonló eset történt, összetévesz-

tettek valakivel, aki nem én vagyok. A

legutóbbi és talán a legrejtélyesebb

ilyen eset most történt az NRC-ben. A

liftben egy nővérke a nevemen, Zsolti-

nak szólított, és azt bizonygatta a kol-

léganőjének, hogy három éve az ő osz-

tályukon voltam kezelésen. Mint a be-

szélgetésükből kiderült, mindketten a

szomszéd osztályon dolgoztak.

Én azonban nemhogy három éve

nem voltam kezelésen az NRC-ben, de

utoljára jó 20 éve feküdtem azon az

osztályon. Az eset után még napokig

törtem a fejem, hogy egy ismeretlen nő-

vérke vajon miért lehet meggyőződve

róla, hogy három évvel ezelőtt a betege

voltam. Hát, ilyen találkozások is tör-

ténnek. 

Folyt. köv.

Sztakó Zsolt

Hat hét Kovácsfalván III.

Olvassa a Carissimit, és nyerjen könyvet!

Az előző számunkban feltett kérdésekre a helyes válaszok: 1. Lőcse, 2. Körtvélyesi Piroska, 3. Dr. Szeghő Ta-

más-díj. A Carissimi könyv ajándékát Kóbori Mária szomotori kedves olvasónk nyerte. Gratulálunk!
Új kérdéseink:
1. Ki a Csángó Rádió főszerkesztője? 2. Hol tartott előadást Dunkel N Norbert zeneterapeuta? 3. Mikor van

a fehér bot világnapja?
A válaszokat 2015. január 16-áig várjuk e-mailben a carissimi.lap@gmail.com vagy levélben a Carissimi, Bu-

činová 14, 821 07 Bratislava címre.

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

állatasszisztált terápia – animoterapia, terapia pomocou
zvierat

autópályadíj fizetése alóli felmentés – oslobodenie od
úhrady diaľničnej známky

autópálya-matrica – diaľničná známka
diszkriminációellenes törvény – antidiskriminačný zákon
életmód – životospráva 
emberkereskedelem – obchodovanie s ľuďmi
európai közlekedésbiztonsági egyezmény – Európska

charta bezpečnosti na cestách 
(a) fehér bot világnapja – Medzinárodný deň bielej palice
fogyasztói szokások – spotrebiteľské zvyky
(a) fogyatékossággal élők jogairól szóló ENSZ-egyez-

mény – Deklarácia OSN o právach ľudí so zdra-
votným postihnutím

fogyatékosügyi bizottság – výbor pre osoby so zdra-
votným postihnutím

forgalmi engedély – technický preukaz vozidla
forgalmi rendszám – evidenčné číslo vozidla (EČV)
gyalogosátkelő – priechod pre chodcov
gyógylovaglás (lovas- vagy hippoterápia) – hipoterapia,

terapia pomocou koňa
(a) kormány emberi jogi, kisebbségi és esélyegyenlőségi

tanácsa – rada vlády pre ľudské práva, národnostné
menšiny a rodovú rovnosť

kutyaterápia – canisterapia, terapia pomocou psa
(a) látássérültek nemzetközi napja – Medzinárodný deň

nevidiacich
(a) látás világnapja – Svetový deň zraku
makuladegeneráció – degenerácia makuly
nemek egyenjogúsága – rodová rovnosť 
Nemzeti Autópálya-társaság Rt. – Národná diaľničná

spoločnosť, a. s.
parkolókártya – parkovací preukaz
szürke hályog (katarakta) – sivý zákal
Vakok és Gyengén Látók Szlovákiai Uniója – Únia nevi-

diacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS)
vakvezető kutya – vodiaci pes pre nevidiacich
zeneterápia – muzikoterapia

animoterapia, terapia pomocou zvierat – állatasszisztált terá-
pia 

antidiskriminačný zákon – diszkriminációellenes törvény
canisterapia, terapia pomocou psa – kutyaterápia 
degenerácia makuly – makuladegeneráció 
Deklarácia OSN o právach ľudí so zdravotným postihnu-

tím – a fogyatékossággal élők jogairól szóló ENSZ-
egyezmény

diaľničná známka – autópálya-matrica 
Európska charta bezpečnosti na cestách – európai közleke-

désbiztonsági egyezmény
evidenčné číslo vozidla (EČV) – forgalmi rendszám 
hipoterapia, terapia pomocou koňa – gyógylovaglás (lovas-

vagy hippoterápia) 
Medzinárodný deň bielej palice – a fehér bot világnapja 
Medzinárodný deň nevidiacich – a látássérültek nemzetközi

napja 
muzikoterapia – zeneterápia 
Národná diaľničná spoločnosť, a. s. – Nemzeti Autópálya-

társaság Rt. 
obchodovanie s ľuďmi – emberkereskedelem 
oslobodenie od úhrady diaľničnej známky – autópályadíj

fizetése alóli felmentés
parkovací preukaz – parkolókártya 
priechod pre chodcov – gyalogosátkelő 
rada vlády pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú

rovnosť – a kormány emberi jogi, kisebbségi és esély-
egyenlőségi tanácsa 

rodová rovnosť – nemek egyenjogúsága 
sivý zákal – szürke hályog (katarakta) 
spotrebiteľské zvyky – fogyasztói szokások 
Svetový deň zraku – a látás világnapja 
technický preukaz vozidla – forgalmi engedély 
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) –

Vakok és Gyengén Látók Szlovákiai Uniója 
vodiaci pes pre nevidiacich – vakvezető kutya 
výbor pre osoby so zdravotným postihnutím – fogyatékos-

ügyi bizottság 
životospráva, životný štýl – életmód 

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

Zeneterápia Dunkel N Norberttel: 16–18. o. Képek: Krűger Viktor (5), Carissimi (4)
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Esély fogyatékos és egészségkárosodott embereknek           V. évfolyam, 2014/6., december

Zeneterápiás   
foglalkozás Dunkel 

N Norberttel

Boldog karácsonyi ünnepeket és sikerekben 
gazdag új évet kívánunk minden kedves olvasónknak.

Stúdió 
a hálószobában

Rendezvény-
sorozat 

a látássérültekért


