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Magyar–szlovák, szlovák–magyar szótár

állandó kiállítás – stála expozícia
Asperger-szindróma – Aspergerov syndróm
autisztikus spektrum – autistické spektrum
Down-szindróma – Downov syndróm
drámaterápia – dramatoterapia
érfal – cievna stena
érsebész – cievny chirurg
értelmi sérült – mentálne postihnutý
gyógypedagógiai múzeum – múzeum špeciálneho 

školstva
hajszáleresség – metličky, modré žilky 
izompumpa – svalová pumpa
járvány – epidémia
keringési zavarok – poruchy obehovej sústavy
kompressziós harisnya – kompresívne pančuchy
kompressziós kezelés – kompresívna liečba
kompressziós pólya – elastický obväz
kötőszövet – spojivové tkanivo 
kutyaterápia – canisterapia
lábszárfekély – vred predkolenia
lakóotthon – podporované bývanie
mélyvénás trombózis – trombóza hlbokých žíl
nehézlábérzés – pocit ťažkých nôh 
Nemzeti Rehabilitációs Központ – Národné rehabilitač-

né centrum (NRC) 
önkéntesség – dobrovoľníctvo
Picht-féle írógép – Pichtov písací stroj
pontozó – bodadlo
Rett-szindróma – Rettov syndróm
sarjszövet – granulačné tkanivo
tapintható domború térkép – plastická mapa
tünet – symptóm
ujjábécé – prstová abeceda
vénabillentyű – žilové chlopne 
vérrög – krvná zrazenina, trombus
visszér – kŕčová žila

Aspergerov syndróm – Asperger-szindróma 
autistické spektrum – autisztikus spektrum 
bodadlo – pontozó 
canisterapia – kutyaterápia 
cievna stena – érfal 
cievny chirurg – érsebész 
dobrovoľníctvo – önkéntesség 
Downov syndróm – Down-szindróma 
dramatoterapia – drámaterápia 
elastický obväz – kompressziós pólya 
epidémia – járvány 
granulačné tkanivo – sarjszövet 
kompresívna liečba – kompressziós kezelés 
kompresívne pančuchy – kompressziós harisnya 
kŕčová žila – visszér 
krvná zrazenina, trombus – vérrög 
metličky, modré žilky – hajszáleresség 
mentálne postihnutý – értelmi sérült 
múzeum špeciálneho školstva – gyógypedagógiai múzeum 
Národné rehabilitačné centrum (NRC) – Nemzeti

Rehabilitációs Központ 
Pichtov písací stroj – Picht-féle írógép 
plastická mapa – tapintható domború térkép 
pocit ťažkých nôh – nehézlábérzés 
podporované bývanie – lakóotthon 
poruchy obehovej sústavy – keringési zavarok 
prstová abeceda – ujjábécé 
Rettov syndróm – Rett-szindróma 
spojivové tkanivo – kötőszövet 
stála expozícia – állandó kiállítás 
svalová pumpa – izompumpa 
symptóm – tünet 
trombóza hlbokých žíl – mélyvénás trombózis 
vred predkolenia – lábszárfekély 
žilové chlopne – vénabillentyű 
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Összefogás az értelmi sérültekért

Családi nap a magyar
parlamentben – 24. oldal

A Tesco áruházak látogatói 2008 óta már Szlovákia számos városában, így Dunaszerdahelyen is, hozzászokhattak,
hogy az adventi időszakban a hétvégeken pólós fiatal önkéntesek szólítják meg, és kedvesen az értelmi sérült embe-
reket segítő társulás támogatására kérik őket. Tavaly sem volt ez másként. A gyűjtésben a helyi iskolák több mint száz
tanulója vett részt, többségükkel később is jó kapcsolatot ápolnak az érintettek. „Nekünk, szülőknek nagyon jólesik,
hogy ezek a fiatalok egyenrangúként viszonyulnak a mi értelmi sérült gyermekeinkhez” – mondja az egyik édesanya,
Andics Olga. „Köszönet illet mindenkit, aki bármi módon hozzájárult a gyűjtés sikeréhez: a szervezőket, az önkénte-
seket, társulásunk asszonyait, akik ajándékokat készítettek az adományozóknak és a segítőknek” – teszi hozzá
Roman Mičlo, a társulás önkéntes munkatársa. A civil szervezetek ernyőszervezeteként működő Szlovák
Humanitárius Tanács – együttműködve a Tesco Alapítvánnyal és a szlovákiai Tesco Stores társasággal – a gyűjtéshez
szükséges háttérmunkát végzi, és garantálja, hogy a befolyt összeget a szervezetek a megadott célra fordítják.
Patrícia Sluťaková, a Tesco Stores munkatársa elmondta, hogy Dunaszerdahelyen legutóbb 3569,54 euró gyűlt
össze. A társulás a pénzt rehabilitációra és a bútorzat felújítására fordítja.

Több 
mint kutya:
segítő-
kutyákkal
boldogan –
20. oldal

Képek: archívum (1., 2.), Kohut Árpád, Burányi
Virág, Hideghéthy Andrea, Mohai Balázs (MTI).
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Adventi Tesco-gyűjtés
Hadas Katalin: „Miénk pedig orcánknak

pirulása”
Orvostörténet: dr. Kiss László Zinner

Nándor professzorról
A mi történetünk: Petőczék Dunaszer-

dahelyről
Anna Borešová: Az értelmi sérültek fel-

nőttkori életlehetőségei – könyv-
ajánló

Popálený Ildikó: Kulcs az autistákhoz
Strédl Terézia: Drámaterápia
Szabó Mónika: A Rett-szindróma orto-

pédiai vonatkozásai
Tapintható térkép, pontírógépek, ujjá-

bécé – látogatás egy különleges
múzeumban

Bölcsőtől a sírig – halál, halálkísérés a
fogyatékosságtudomány és gyógy-
pedagógia kontextusában

Dubniczki Csilla: Önkéntesség akadá-
lyok nélkül

Loványi Eszter: Több mint kutya – segí-
tőkutyákkal boldogan

Dr. Žernovický Ferenc: A lábszárfekély
Paragrafus: Még egyszer az autópálya-

matricákról
Családi nap a magyar parlamentben
A Carissimi Nonprofit Alap 2014-ben
Sztakó Zsolt: Hat hét Kovácsfalván IV.
Magyar–szlovák és 
szlovák–magyar szótár

Címlapon: Óvodások a Braille-írással is-
merkednek a lőcsei Gyógypedagó-
giai Múzeumban. (A múzeum archí-
vuma) Cikkünk a 15–16. oldalon.

„Miénk pedig 
orcánknak pirulása”

Tartalom

Majd negyven éve ismerkedtem meg
Anikóval. Kalandos úton jutottam a címé-
hez, s mivel szerettem volna elmenni abba az
erdélyi városba, amelyben él, ezért levelet ír-
tam neki. Az volt ugyanis a gond, hogy a
csehszlovákiai utazási irodák abban az idő-
ben csupán tengerparti nyaralásokat szer-
veztek Romániába, az ország belsejébe csak
egyénileg juthatott el az ember. Vonatjegyet
lehetett vásárolni, szállodát is lehetett foglal-
ni, ezért úgy tűnt számomra, nincs semmi
akadálya annak, hogy végre felkeressem azt a

várost, amelyről a nagymamám oly sokat mesélt, mivel a nagyapám ott
cseperedett fel. 

Ahhoz, hogy útnak indulhassak, szüleim fontosnak tartották, hogy
legyen ott valaki, akihez baj esetén fordulhatok. Hát így jött kapóra
Anikó, aki kedvesen válaszolt tolakodó levelemre, s felajánlotta, hogy ha
ott járok, látogassam meg. Boldogan indultam útnak, akadt is bonyo-
dalom bőven útközben is, de szerencsésen megérkeztem abba a város-
ba, ahol egyik dédmamám nyugszik. Izgatottan készülődtem a szemé-
lyes találkozásra, térkép szerint nem volt nehéz megtalálni sem az ut-
cát, sem a házat. Az ajtóban egy nagy magyar vizsla fogadott, szájában
tartotta a frissen érkezett postát, hogy elvigye gazdasszonyának. Anikó
ugyanis béna, nem tud járni. A második világháború idején nem volt
szérum a gyermekbénulás ellen, akkor bénult meg. Édesanyja gyer-
mekorvos volt, mégsem tudott segíteni saját gyermekének. Anikó élete
örökre megpecsételődött, már csak kerekes székből nézhette, hogyan
futkároznak testvérei s játszanak önfeledten a többi gyerekkel. 

Nehéz sorsa ellenére lelkében nem a keserűség és irigység gyűlt, ha-
nem tanulással, olvasással teltek napjai. Könyvek segítségével járta be a
Kárpátok bérceit, ismerte meg szűkebb hazáját és a nagyvilágot. Nyel-
veket tanult, hogy megnyíljanak előtte messzi tájak kapui, és megis-
merhesse más népek gazdag kultúráját. Temérdek tudásra tett szert, és
ezt mások gazdagítására használja fel. Nyelvórákat adott, tanított kicsi-
ket és nagyokat. Minden tanítványa rajongott érte, mert nemcsak az
idegen nyelvet tanulhatta meg tőle, hanem emberséget, helytállást, ki-
tartást is. Anikó orvosolta bánatukat, oldotta meg gondjukat, igazította
útba az eltévedt, kósza lelkeket. Pedig őt sem kímélte a sors, elveszítet-
te édesanyját, édesapját, akik az igazi támaszai voltak. A nagy vesztesé-
gek ellenére is mindig erőt vett magán, hogy ő lehessen mások táma-
sza.

Példát mutat mindenkinek, hogy nem a baj felett kell jajveszékelni,
sajnáltatni magunkat, hogy milyen szerencsétlenek vagyunk, hanem
észre kell venni és fel kell fedezni azt a jót, amelyet fejleszteni lehet ön-
magunkban, hogy aztán mások boldogulását szolgálhassuk. 

Bizonyára sokan ismernek hasonló sorsú embereket, akiknek szám-
talan nehézséggel kellett megküzdeniük az életben, de soha nem adták
fel. „Miénk pedig orcánknak pirulása”, mert képesek vagyunk kicsiny-
ségek felett keseregni, könnyen megoldható problémáinkat másokra
zúdítva várni a megoldásukat, közben pedig észre sem venni a minden-
napi hősöket, akik példaképeink lehetnének.

Hadas Katalin
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Köztudott, hogy a fogyatékos és

egészségkárosodott emberek nagy ré-

szének ortopédiai jellegű károsodása

van. De mióta ismert ez a fogalom: or-

topédia, és mit is jelentett eredetileg? 

A szó szülőatyjának egy párizsi or-

vosprofesszor, Nicholas Andry (1658–

1742) tekinthető. Nyolcvanhárom éves

korában, röviddel halála előtt, 1771-

ben adta ki L’orthopédie... című híres

könyvét francia nyelven. A könyv teljes

címe magyarra fordítva így hangzik:

Ortopédia vagy a gyermekek rossz

testtartása megelőzésének, illetve kija-

vításának művészete. A könyv rövide-

sen, 1774-ben már német nyelven is

olvasható volt. 

Maga a kifejezés az egyeneset, helye-

set jelentő görög orthosz és a paisz, pai-

dosz: fiú, gyermek alapú paideia szóból

keletkezett. Ez utóbbinak a jelentése:

nevelés, gondozás (lásd pedagógia, pe-

dagógus, illetve pediátria, pediáter sza-

vainkat). Ezt azért érdemes tisztázni,

mert még az orvosok közt is akad, aki

a szóösszetétel második tagjában a láb

szót sejti (latinul a pes, pedis lábat je-

lent – innen a pedikűr: lábápolás). Az

ortopéd orvos tehát nem a láb betegsé-

geivel foglalkozik, hanem a mozgás-

szervek, a csontrendszer valamennyi

„torzulásával”, függetlenül az elhelyez-

kedésüktől. Csupán a teljesség kedvé-

ért jegyzem meg: létezik ún. orvosi láb-

ápolás is, ennek szakmai neve podoló-

gia. Főleg a cukorbetegek lábával törő-

dik: megelőzni igyekszik a cukorbaj

rettegett szövődményét, az ún. diabéte-

szes láb kialakulását, melynek elhanya-

golt, előrehaladott stádiumában elke-

rülhetetlen a csonkolás, az elüszkösö-

dött (gangrénás) láb amputációja. 

Visszakanyarodva Andry doktorhoz:

a most bemutatott szófejtést (etimoló-

giát) támasztja alá a könyvében szerep-

lő ábra is. Fiatal, elgörbült törzsű fa lát-

ható rajta, melyet egy karóhoz erősítet-

tek, hogy a törzs növekedése közben

majd kiegyenesedjék. Ez a szemlélet, a

kiegyenesedésre való törekvés megfe-

lelt a felvilágosodás pedagógiai és gyó-

gyászati orvosi felfogásának s az em-

berszeretet (filantrópia) általános érvé-

nyű parancsának. 

Látható tehát, hogy az ortopédia

eredetileg nem „véres” szakmának, se-

bészeti ágazatnak született. Az első or-

topéd gyógyintézetet egy vidéki orvos,

J. A. Venel (1740–1791) alapította egy

svájci kisvárosban. Bár Andryt tekint-

jük a fogalom atyjának, az ortopédia

mint orvosi szakágazat igazi atyja Ve-

nel volt: máig érvényes elveket dolgo-

zott ki a testkárosodott betegek orvosi

ellátására, speciális kötések, sínek és

egyéb gyógyeszközök használatára.

Mások – így pl. a svéd Ling vagy a né-

met Jahn – megfelelő tornáztatással

igyekeztek megelőzni, mérsékelni a

„hibás” testtartásból fakadó bajokat. A

sebészek csak a 19. század derekán

próbálkoznak meg elsősorban a láb de-

formitásainak – dongaláb, lóláb – mű-

téti kezelésével. Az első ortopéd jellegű

kórházakat a francia Delpech (Mont-

pellier, 1815) és a német Jacob von

Heine (Cannstatt, 1829) hozta létre. 

A magyar ortopédia megteremtője

Schoepf/Schöpf – 1848-tól majd

Schöpf Merei – Ágoston (1804–1858)

pesti orvos volt. 1836-ban nyitotta meg

Pesti Orthopaediai Privát Intézetét a

„mirigykór és elgörbülések gyógyításá-

ra”. Betegei elsősorban a gyermekek

köréből kerültek ki – ezért a magyar

gyermekgyógyászat úttörőjének is őt

tekintik –, akiknek ortopédiai jellegű

betegségeit az akkoriban elterjedő

„tendotómiával”, azaz az inak átmet-

szésével próbálta gyógyítani. Mivel az

1838-as nagy dunai árvíz az ő intézetét

is elsodorta, ortopédiai munkásságát az

általa 1839-ben alapított Pesti Sze-

génygyermek Kórházban folytatta.  

Az ortopédiát a 19. században a se-

bészet keretében művelték, oktatták.

Magyarországon legnagyobb alakja

Dollinger Gyula (1849–1937) volt, aki

már 1879-ben ortopédiai magáninté-

zetet alapított, majd 1897 és 1919 kö-

zött egyetemi tanárként, a budapesti I.

számú sebészeti klinikán lett az orto-

pédiai sebészet megalapozója. A „nagy

háború” idején – ma I. világháborúként

emlegetjük – új alapokra helyezte a ha-

zai művégtaggyártást. Ennek egyik

fontos „üzeme” Pozsonyban működött. 

Annak ellenére, hogy az ortopédia a

huszadik század derekáig ismételten

bizonyította szakmai önállóságát és

fontosságát, önálló tanszék lehetősége

a pesti egyetemen csak az újabb világ-

égés után, 1947-ben merült fel. 1947.

június 24-én az Orvoskari Tanári Tes-

tület ülésén Hedri Endre (1893–1962)

sebészprofesszor tett javaslatot önálló

ortopédiai tanszék felállítására. A tes-

tület bizottságot alapított, amely a tan-

szék betöltésére egyhangúlag Zinner

Nándort, a Nyomorék Gyermekek

Kórházának igazgatóját ajánlotta. 

Elérkeztünk tehát írásunk „főszerep-

lőjéhez”, Zinner Nándorhoz. Mielőtt

Az ortopédia első magyar professzora:
Zinner Nándor



5

Zinner Nándor professzor

2015/1

életútját vázolnánk, ejtsünk szót arról,

miért is tartjuk fontosnak őt bemutat-

ni éppen a Carissimi olvasóinak. A

Nyomorék Gyermekek Kórházában

betöltött funkciója ezt már részben in-

dokolja, a másik ok pedig a születési

helye. Ugyanis 1893. október elsején

Királyhelmecen született, szegény zsi-

dó családban. Ennek ellenére neve ma

teljesen ismeretlen Szlovákiában. Nem

szerepel a hatkötetes szlovák életrajzi

lexikonban (Slovenský biografický

slovník), sem a szlovákiai települések-

nek a híres szülöttek számontartására

is hivatott honismereti lexikonában

(Vlastivedný slovník obcí na Slovens-

ku, 1977). Az egyébként kitűnő, Fran-

tišek Makai és Milan Kokavec által írt

ortopédia- és traumatológia- (baleseti-

sebészet-) történetben (Historický

pohľad na vznik a rozvoj ortopédie a

traumatológie, 2004) mindössze mint

az első magyar ortopédiai klinika veze-

tőjét említik, ám egy szó sem esik fon-

tos szlovákiai vonatkozásáról: király-

helmeci származásáról. S végül – mea

culpa! – kimaradt a 2006-ban megje-

lent Orvostörténeti helynevek a Felvi-

déken című kötetemből is. Többszörös

adósságot törleszt tehát a Carissimi e

kis megemlékezés közlésével. 

Visszatérve doktorunk életrajzához:

röviddel megszületése után a család

Budapestre költözött. A kis Nándor itt

érettségizett, majd beiratkozott az or-

vosi karra. Medikusévei alatt tört ki a

háború, amely az orvosok frontra vo-

nulásával hamarosan orvoshiányt oko-

zott a nagy pesti kórházakban. E hi-

ányt a medikusok csatasorba állításával

pótolták. Így lett a még csak negyedé-

ves medikus Zinner 1914-től a Szent

János Kórház „napidíjas” orvosa. Az itt

töltött évek döntő hatással voltak to-

vábbi pályafutására, hiszen főnöke,

Manninger Vilmos (1876–1945) a kor

egyik legkiválóbb sebésze volt. Ugyan-

csak ebben a kórházban dolgozott

Horváth Mihály (1868–1938), az or-

topédia kiváló művelője – ő alapítja

majd meg 1918-ban az első magyaror-

szági kórházi ortopédiai osztályt. E két

kiváló sebész/ortopéd keze alatt vált

orvossá Zinner – 1917-ben kapta meg

orvosi oklevelét. 

Friss diplomásként előbb a Szabolcs

utcai kórházban, valamint a Rokkantak

Utókezelő Intézetében dolgozott,

majd 1922-ben a Nyomorék Gyer-

mekek Országos Otthona által alapí-

tott kórház főorvosává nevezték ki.

1929-ben pedig – 36 éves korában – ő

lett a kórház igazgatója. Ilyen minősé-

gében tartott előadást 1933. február

28-án a Királyi Orvosegyesület Ortho-

paediai Szakosztályának az említett

Otthonban tartott tudományos ülésén. 

A Nyomorék Gyermekek Országos

Otthonának munkájáról tartott beszá-

moló megjelent a Budapesti Orvosi

Újság 31–32. számában is. Elején Zin-

ner értékes adatokat tett közzé az in-

tézmény történetéről. A Nyomorék

Gyermekek Országos Otthona Egye-

sület 1903-ban alakult. Az első tíz év-

ben valóban csak „otthon” volt, 4–12

fogyatékos fiúnak nyújtva menhelyet.

Közvetlenül a háború kitörése előtt

épült fel a már 60 gyermek befogadá-

sára alkalmas Otthon, melynek Szeg-

váry László személyében orvosa is lett.

A világháború alatt hadikórházként

működött, majd 1922-től – már Zin-

ner közreműködésével – „hármascélú,

teljes nyomorékintézet, amely gyógyít-

ja, tanítja és kiképezi a nyomorék gyer-

mekeket”. Ekkor nyílik meg az „ortho-

paed-sebészeti” osztály – nemcsak az

intézeti gyermekek részére –, majd

1932-ben „rheumaosztályt” is nyitnak,

ahol a belgyógyászati jellegű betegség-

ben szenvedőket látják el. 

Az intézet sajátossága, hogy az ápol-

tak kb. fele ún. csúszó béna. Ők elha-

nyagolt gyermekbénulás (polio) szö-

vődményeként kialakult kontraktúrák

(ízületi zsugorodás) hordozói, s mint

Zinner írja, „ezeknek talpra állítása – a

szó tágabb értelmében – adja a legtöbb

munkát”: némelyikük 10-12 évet is el-

tölt az intézményben. 

Zinner vezetése alatt az Otthon a

maga 80 ortopéd ágyával hamarosan

Magyarország egyik elismert ortopé-

diai intézete. Ezt bizonyítja az a tény,

hogy az 1936-ban Budapesten ülésező

III. Nyomorékügyi Világkongresszu-

son Zinner az intézetében alkalmazott

gyógyító „methodusokról” tarthatott

előadást (a kongresszusról a Carissimi

2014/6. számában írtam az egyik

csehszlovákiai résztvevő, Karel Koch

professzor ürügyén). A résztvevők hi-

vatalosak voltak egy teadélutánra is a

Nyomorék Gyermekek Országos Ott-

honába – sajnos, ezt egy felhőszakadás

megzavarta, sőt „a víz alá került műhe-

lyek” megtekintésére sem kerülhetett

sor. 

Zinner Nándor 26 éven át dolgozott

az Otthonban. „Itt élte át a fasizmus

korszakát is. Sok üldözött talált mene-

déket a kórházban” – írja Alexander

Emed a Zsidó származású magyar or-

vosok (2011) című könyvében. Kanya-

rodjunk azonban vissza a fentebb em-

legetett orvoskari döntéshez. Ennek

alapján 1949 nyarán Zinner megszer-

vezi az ortopédiai tanszéket, majd Bu-

dán, a Karolina út 27. szám alatt 1951.

március elsején megnyílik az első ma-

gyar Ortopédiai Klinika. 1953-ban, a

koncepciós perek idején Zinnert me-

nesztették a klinika éléről, s bár 1957

tavaszán rehabilitálják, és visszakerül a

klinikára, a meghurcoltatás súlyosbí-

totta már meglévő szívbetegségét.

1957. június 28-án hunyt el. 

Dr. Kiss László

Dr. Kiss László
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– Mikor kezdődött a ti történetetek?

Petőcz Erzsébet: – 1983-ban, akkor

született Balázs. Várva várt gyerek volt.

A születése után genetikai vizsgálatra

küldték. Sem az apjára, sem rám nem

hasonlított. Nagyon helyes kisfiú volt,

de látszottak rajta a Down-szindróma

jegyei – a jellegzetes szemforma, kicsi

kéz, szélesedő tenyér, a tenyéren átha-

ladó keresztvonal négyujjas redővel –,

amelyekről akkor még nem tudtam,

hogy azok, de gyanítottam, hogy ko-

moly baj van, mert volt némi egészség-

ügyi képzettségem. Pozsonyban aztán

megmondták, hogy Down-szindró-

más. Elkezdtem érdeklődni, mi az,

hogy tudjam, mit kell tennem. Ismerős

nővérkéket kérdeztem, könyveket kap-

tam tőlük, sok kiadványt elolvastam.

Mikor az orvos kijött meglátogatni, az

volt az első szava, hogy adjam intézet-

be, jobb helye lesz neki ott. Akkoriban

ezeket a gyerekeket mint debiliseket

leírták, de mi ez ellen határozottan til-

takoztunk, és mondtuk, hogy otthon

fogjuk felnevelni. Leányanya voltam,

de a családom mellettem állt. Akkor is,

és a mai napig is nagyon sokat segíte-

nek, anyukám, testvéreim. Ők voltak a

támaszaim.

– Az apukája nem vállalta Balázst?

– Nem. Mikor megtudta, hogy vá-

randós vagyok, elhagyott. Miután

megszületett, egyszer eljött, aztán már

nem. Balázs kicsi korában a nagypapá-

ját tartotta apukájának. Négyéves volt,

amikor férjhez mentem. Akkor költöz-

tünk Balonyról Dunaszerdahelyre. A

férjem a fiammal együtt elfogadott. Jó

volt hozzá, a mai napig szereti, bár pár

évvel ezelőtt elváltunk.

– Tudtad folytatni a munkád?

– Ortopédiaisegédeszköz-készítő-

nek tanultam Pozsonyban, közben leé-

rettségiztem a Duna utcai gimnázium-

ban. Balázs megszületéséig a Kertész

utcai ortopédiai klinikán dolgoztam,

utána fel kellett adnom a munkámat,

de a szüleim mindenben támogattak.

Tőlük kaptam a szerdahelyi lakást is,

hogy el tudjunk jönni. 

– Milyen gondok jelentkeztek Ba-

lázs állapota miatt? Hiszen a Down-

szindróma testi tünetekkel, szervi ba-

jokkal is jár.

– Kiderült, hogy neki is van szívbil-

lentyűzavara, de hál’ Istennek nem kel-

lett műteni, és a belgyógyász jelenleg

sem lát problémát. Remélhetőleg ki-

nőtte. Egyedül a vérnyomással és a

köszvénnyel küszködünk. Kiskorában

sokat tornáztattuk. Mikor hazajöttünk

a kórházból, mivel láttam, hogy a kel-

leténél gyöngébb, lazább az izomzata,

már másnap jött is hozzánk a gyógy-

tornász; később én vittem hozzá. Elő-

ször hetente háromszor, majd kétszer,

egészen addig, amíg meg nem tanult

járni. Otthon is naponta tornáztattuk.

Utána kezdtük a logopédiát, mert a be-

széddel is problémák voltak.

– Értelmi képességei hogyan fejlőd-

tek? Ugyanis elmondható Balázsról,

hogy sok mindenben ügyes, színészi

adottságai is vannak.

– Kétéves lehetett, alig tudott még

ülni – a húgom akkor végezte el az

óvónőképzőt, és az első munkahelye

Kulcsodon volt –, anyukával belekö-

töztük a kisülésbe, és úgy hordtam őt

biciklivel hetente kétszer délelőttön-

ként Balonyról Kulcsodra az óvodába.

Szoktattam a gyerekek közé. Lényegé-

ben azért jöttem el otthonról a városba,

hogy többet tudjak neki nyújtani. Már

akkor gondoltam arra, hogy a gyerek-

nek muszáj óvodába, iskolába járnia.

Kisegítő (ma speciális – a szerk. megj.)

iskolák csak a nagyobb városokban vol-

tak. Szerdahelyen több óvoda is van,

gondoltam, hogy talán befogadják.

Akkoriban ritkaság volt, de találtam

olyan igazgatónőt, aki integráltként

bevette őt. Pszichológiai tanácsadóba is

jártunk, mielőtt iskolaköteles lett.

– Hová került iskolába?

– Nyolcévesen kezdett iskolába járni.

A tanácsadóban ajánlották az ekecsi

bennlakásos iskolát. El is vittük oda.

Az egész család bele volt betegedve,

szüleim, testvéreim. Az első hét rend-

ben zajlott, a másodikon azzal fogad-

„A patikánál lestem, 
hogyan megy át az úton”

Petőcz Balázs széles mosollyal fogad az Értelmi Sérülteket Segítő Társu-

lás dunaszerdahelyi klubjában, és azonnal elújságolja, hogy hamarosan ke-

resztapa lesz: ő fogja keresztvíz alá tartani húga, Tamara kisfiát, Gáborkát.

Azt is elmondja, hogy most éppen főznek. Ő krumplit hámoz, és fasírtot

formáz. (Egy sikeres pályázatnak köszönhetően heti egy alkalommal főzés

van a klubban. Mire végzünk a beszélgetéssel, az ebéd is elkészül. Nem lehet

visszautasítani a szíves kínálást. Nagyon finom.) Balázst és édesanyját, Pe-

tőcz Erzsébetet évek óta ismerem. Gyakran találkozunk a klubban és külön-

böző rendezvényeken. A közvetlen, mindenkivel barátságos fiatalember sze-

ret szerepelni, verset mond, színdarabban játszik, és ha felkérik, szívesen ad

interjút. Ismerkedjenek meg vele és családjával.

A rozsnyói 
Bányászati Múzeumban
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tak, hogy a gyerek kezelhetetlen. Fel-

mászott a járókára, leverte a mosdót. El

is hoztam onnan. Nagyon örülök, hogy

így döntöttem. Vannak itt a klubban

gyerekek, akik oda jártak, és nem ta-

nultak meg írni-olvasni. Persze fontos

a szülő hozzáállása is. Én soha nem

vártam el, hogy mindenre

a pedagógus tanítsa meg,

mindig arra törekedtem,

hogy én tanítsam őt, és

ebben segítsen a tanítónő.

Elsősorban én vagyok érte

a felelős. Szerdahelyen a

kisegítő iskolába került. Jó

tanító nénit kapott, aki

szerette őt, és heti három

alkalommal még külön-

órára is jártunk hozzá,

egészen addig, amíg meg

nem tanult írni-olvasni. 

– Hogyan derült ki,

hogy színészi adottságai

vannak Balázsnak?

A testvérem szerette a verset. A hét-

végeken különböző ünnepi alkalmak-

kor a községházára járt szavalni, és ezt

Balázska látta. Rengeteg mondókás

könyvünk volt; kiskorától kezdve,

ahogy elkezdett beszélni, minden

mondókára megtanítottuk. Nagyon

szerette és máig szereti a verseket. És

ezáltal is fejlődött.

– Voltak-e nehéz időszakok vele

kapcsolatban?

– Biztos, hogy voltak, de nem emlék-

szem ilyenre. Én csak a jóra emlék-

szem. Arra, hogyan fürdenek kint az

udvaron az unokatestvéreivel. Van öt

unokatestvére, mindig föltalálta magát

köztük. Vagy ahogy táncolt; már akkor

is nagyon szeretett táncolni, édesapám

mindig táncoltatta. Nagyon szeret Ba-

lonyra járni anyukámhoz, alig várja,

hogy menjünk, mert szeretik őt a balo-

nyiak. Tudja, hogy ki szereti, és ki nem.

Mindig kinyilvánítja a szeretetét, de

azt is, ha valaki nem rokonszenves ne-

ki. Másként szól hozzá, elutasító vele.

»Hiszen ő nem szeret engem« –

mondja.

– Sok energiába került, hogy Balázs

olyan szintet érjen el, amilyenen van?

– Igen, de volt értelme. Merem állí-

tani, hogy akinek ilyen gyereke szüle-

tik, és enyhébb a sérülése, ha a szülő

teljes odaadással mindent megtesz érte,

nagyon sok mindent ki lehet hozni be-

lőle. Mindennek megvan a gyümölcse.

– »Szakszerűen« foglalkoztál vele,

szakember tanácsát követve, vagy azt

tetted, amit a szíved diktált? 

– Mindenkinek meghallgattam a ta-

nácsát, és aztán ösztönösen cseleked-

tem. Anyukámnak a mai napig nagy

tekintélye van. Nálunk nem volt »be-

teg« gyerek. Soha nem úgy kezeltük őt,

mint akinek valami baja van.

– 1988-ban megszületett Tamara. Ő

hogyan viszonyult a bátyjához? 

– Ezzel sohasem volt gond nálunk.

Teljesen normálisan fogadta. Mikor

már nagyobb volt, kezdtem neki ma-

gyarázni, hogy ilyen bátyja van. Min-

dig vitte magával, ha ment a mamához.

Fogta a kezét. A Balázska azt csinálta,

amit mondtak neki, mindig szófogadó

volt. Jó testvérek voltak, fel sem merült,

hogy szégyellte volna. Akkor sem, ami-

kor kamaszodott.

– A család elfogadta. És a tágabb

környezet? Megéltetek kellemetlen

helyzeteket?

– Igen. Abban az időben ez még

gyakori volt. Mikor megkaptuk az új

lakást, a játszótéren voltak konfliktusok

a szülőkkel, a gyerekekkel soha. Félre-

tolták, vagy szóvá tette egy anyuka,

hogy mit keres ott. Hát hol volna? Ő is

éppen olyan gyerek, mint a többi. A vi-

tákba általában nem mentem bele. Úgy

látom, azóta sokat változott a helyzet.

Persze most is megnézik, de

arra van a szemük, hogy meg-

nézzék. Megjegyzések már

nincsenek. 

– A klubban beszélgetünk.

1998-ban alakult, Balázs ak-

kor 15 éves volt.

– Előtte más közösségbe

nem nagyon jártunk, csak is-

kolába és kerámiaszakkörbe.

Aztán focizni kezdett, a mai

napig focizik a harmadikos-

negyedikes gyerekekkel, ka-

pus. Lépes György felkarolta,

Balázs nagyon szereti. Őt is

szeretik, ha véletlenül kihagy-

ja, már a szülők is hiányolják,

érdeklődnek. A klubot együtt alapítot-

tuk Cséfalvay Ágival és Verbó Mariká-

val. Ágival ugyanazon a lakótelepen la-

kunk, és mindig látta, hogy Balázs üz-

letbe megy. Volt egy kis táskája, benne

volt a pénztárcája; hozta a kenyeret,

kiflit meg a tejet. Föl volt írva, mit ve-

gyen. Szívesen járt, ismerték őt. Akkor

keresett fel Ági, hogy hozzunk létre

egy klubot, hogy az ilyen gyerekeknek

legyen hová menniük, és nekünk, szü-

lőknek is legyen hol összejönnünk.

Azóta is idejár hétfőtől csütörtökig. Ki

nem hagyná. 

– Milyen mértékben önellátó?

Egyedül is elboldogulna az életben?

– Egyedül azért nem. A tisztálkodás-

ban is felügyelni kell, bár már nem

akarja engedni, hogy ott legyek, amikor

fürdik. Az étkezéssel nincs gond. Ha

kikészítem, meg tudja melegíteni. A

kisegítő iskola után még 26 éves korá-

ig járt a foglalkoztatóba. Ott az életre

készítették föl. Főzni, takarítani tanul-

tak, kerti munkákat, gereblyézést. Itt-

hon is szokott segíteni. Kiporszívóz, el-

törölget, ruháit precízen elrakja. Főzés-

A klubban családja körében
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kor krumplit hámoz, a virslit is megfő-

zi magának, palacsintát süt, ha megke-

verem a tésztát. Közlekedni egyedül

szeret. Ha együtt megyünk valahová,

akkor sem mellettem jön, hanem in-

kább utánam. Már csak akkor fogja

meg a kezem, ha az úton megyünk át.

Húszéves kora körül ő maga kérte,

hogy ne kísérjem mindenhová, mert ő

már nagy. Eleinte biciklin követtem,

elbújtam a parkban, vagy a patikánál

lestem, hogyan megy át az úton. De

nem volt gond. Kezdetben, mikor át-

engedték a zebrán, felemelt kézzel

megköszönte. Elmegy a kultúrházba

koncertre. Már fél tíz, és még nem ért

haza, mások meg már jönnek. Aztán

kiderül, hogy autogramért sorakozott.

Elengedem, de aggódom. Rövid időre

otthon is egyedül lehet hagyni, de

olyankor nagy bennem a félsz. 

– Mitől kell tartani?

– Attól félek, hogy bárki idegent be-

enged. Mindig a lelkére kötöm, hogy

senkinek se nyisson ajtót. Jóhiszemű,

nem gyanakvó. Nem feltételezi, hogy

valaki rossz szándékkal is közeledhet,

mindenkinek elhiszi, amit mond.

Nincs meg nála a kellő óvatosság.

– El tudod képzelni, hogy önállóan,

lakóotthonban élne, némi segítséggel?

– Igen, és merem állítani, hogy ott is

irányító személy volna. De nagyon kö-

tődünk egymáshoz. Ha odaadnám, az

egyik felemet adnám oda. Nem tudom

elképzelni, mi lenne, ha beadnám őt

valahova.

– Hogyan tekintesz vissza az életed-

re?

– Pozitívan állok hozzá. Nem viselt

meg, mert mindig volt valaki, aki föl-

dobott, segített. Persze nekem is

megfordult a fejemben, hogy Iste-

nem, hát miért nekem kellett ilyen

gyerekemnek lennie. De soha nem

mutattam, és nem voltam soha el-

csüggedve. A család segített, mindig

meg tudtunk beszélni mindent. Ez

nem tragédia. Két barátnőmnek is

akkor született gyereke, együtt sétál-

tunk. Fájni fájt. Kinek ne fájna? De

amit belül éreztem, az mindig az

enyém volt. 

* * *

Balázs közben elkészült a konyhai

munkával, így egy kicsit vele is elbe-

szélgetünk. Elmondja, hogy anyu meg-

próbált neki munkát keresni, de eddig

nem sikerült, ezért otthon van. Pedig

nagyon szeretne masszírozni, de így

csak a testvérét és a családtagokat

masszírozza. A verseket is szereti.

Csorba Piroska Mesélj rólam című

versét, az elsőt, amellyel mások előtt is

fellépett, Uher Anikó tanította meg ve-

le. Balonyon a faluházban a falunapon

szerepelt, előtte sokat gyakorolt. Fenyő

Miklóstól énekelt slágereket. A fellé-

pések előtt kicsit izgul, de aztán elmú-

lik. Sportolni jár az Arénába: futógé-

pez, falteniszezik, biciklizik, tornászik.

Nagyon szeret a klubban, ahol sok ba-

rátja van. Internetez, facebookozik. Azt

is megtudom, hogy ő süti a legjobb pa-

lacsintát. Nem ég le, nem szakad el,

mert odafigyel rá. Az Ozorák-iskolá-

ban ő lett a palacsintakirály. 

* * *

– Milyen testvérek voltak Balázs-

zsal? – a kérdés már Tamarához szól. 

– Jó testvérek voltunk. Hasonlóan

más testvérekhez, nálunk is megtör-

tént, hogy játék közben összekaptunk.

Mindig jött utánam, utánozott, és ezt

ki is használtuk. Pl. fogat mosni önál-

lóan nem akaródzott neki, de velem el-

jött. Mivel nekem van egy baráti társa-

ságom, ő is kialakított magának egész-

séges emberekkel. Ez a társaság elfo-

gadta őt olyannak, amilyen. 

– Előfordult, hogy meg kellett őt vé-

denie valakivel szemben?

– Igen. Mentünk az utcán, és hallot-

tam a megjegyzéseket. Ilyenkor meg-

kérdeztem, hogy az illető mit csinálna,

ha ilyen testvére volna. Vagy ha lent

volt a játszótéren, és én a balkonon

meghallottam valami megjegyzést,

már futottam is le.

– Nem érezte azt, hogy elhanyagol-

ják a szülei Balázs miatt?

– Nem, soha. Anyu teljesen egyfor-

mán nevelt bennünket, nem tett kü-

lönbséget köztünk. Csak pluszt kapok

tőle. Mióta nem lakom otthon, hiány-

zik a közelsége; mindig kérdezem

anyutól, mi van vele. Arany kezei van-

nak, ahogy masszíroz. Évekig sportol-

tam, ő volt a masszőröm. Gyógyító

ereje van. Ha bármi bajom van, fáj a fe-

jem, kérem, hogy csak tegye oda a ke-

zét: »Akard, hogy ne fájjon!« Most is,

ha hazamegyek, az az első, hogy meg-

érintsen. Feltöltődöm általa. 

(T. E.)

A dunaszerdahelyi 
szabadtéri 
színpadon
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A felnőtt értelmi avagy

többszörösen sérültekről

eddig még igen kevés infor-

máció jelent meg, ezért

nagy érdeklődéssel kezdtem

olvasni Hatos Gyula ma-

gyarországi gyógypedagó-

gus Életkilátás-életkísérés

az értelmi akadályozottság-

gal élők körében című

könyvét.

Hatos Gyula PhD ny. fő-

iskolai tanár már a múlt szá-

zad 90-es éveiben elkezdte

az életkilátás-elméletének

kidolgozását. Jelen kötetével

hosszú munkássága, tapasz-

talatai, ismeretei alapján vá-

laszolni próbál szülőknek,

nevelőknek, gyógypedagó-

gusoknak, óvónőknek és ta-

nítóknak, mindazoknak,

akik az érintett családokkal

találkoznak, arra a kérdésére:

„Mi lesz veled, ha felnősz?” 

A könyv címe szerint az

életkilátás életkísérést jelent

azoknak a felnőtt emberek-

nek az életében, akik intel-

lektuális, valamint kapcso-

latteremtő képességeik szű-

kössége miatt a közösség-

ben gyengén tudnak érvé-

nyesülni, munkát találni, és

erősen rászorulnak környe-

zetük támogatására.

A szerző bemutatja a

többszörösen sérült felnőt-

tek életminőségét rontó,

életét nehezítő tényezőket.

Külön szól a társadalomban

őket fenyegető veszélyekről,

sebezhetőségükről, a velük

szembeni erőszakról, a bán-

talmazásról. Alapvetően

igényli számukra az önálló-

ságot, az önrendelkezést, a

másokkal azonos életminő-

séget, fejlődésük egyéni se-

gítését. Számba veszi az élet

egyes területeit, a kapcsola-

tokat, barátságokat, munkát,

szabadidőt, az otthont, la-

kást és az időskort. Képet ad

az elmúlt évtizedekben ör-

vendetesen megindult átala-

kulásról.

A XXI. század kezdeté-

nek új kihívásait nemcsak

az Európai Unió, hanem

sok civil szervezet, alapít-

vány és emberbarát személy

is magáévá tette, megpróbál

fórumot teremteni a fogya-

tékos és egészségkárosodott

emberek társadalmi beil-

leszkedéséhez és utat mu-

tatni esélyegyenlőségük ki-

vívásához, önálló életvitelük

kialakításához. Hatos Gyu-

la könyve a születéstől a ha-

lálig való segítés, nevelés, ta-

nítás, gondozás és felnőtt-

kori pedagógiai kísérés út-

ján halad végig. Bemutatja

és elemzi a külföldön szer-

zett tapasztalatokat, ered-

ményeket, főleg a német és

angol nyelvű szakközlemé-

nyek alapján. Különösen fi-

gyelemre méltó az a fejezet,

ahol az értelmi sérültek la-

kóotthonait ismerteti. Ma-

gyarországon is elsősorban

a nyugat-európai és ameri-

kai tapasztalatok felhaszná-

lásával, az érintett társadal-

mi réteg, a fogyatékosok és

képviselőik, civil szerveze-

tek kezdeményezésére, vala-

mint a szociális és család-

ügyi minisztérium kitagolá-

si programja által, kor-

mányzati támogatással jöt-

tek létre. Ami az elhelyezé-

süket illeti, az adott helyi

körülményeket figyelembe

véve városokban és falvak-

ban egyaránt működhetnek.

Nagyon fontos, hogy olyan

helyen legyenek, ahol a kli-

ensek közvetlen kapcsolatot

tudnak létesíteni a szom-

szédokkal, és van a közelben

bevásárlóközpont, hogy ön-

állóan járhassanak vásárolni,

és legyen lehetőségük a ne-

kik megfelelő munkaválla-

lásra is. 

A lakóotthon (nálunk

podporované bývanie) alap-

vető jellemzője, hogy kis lét-

számú csoport, 6–14 fő szá-

mára biztosít ellátást, ezért

lakóinak családias légkört tud

teremteni. Előkészítés, felké-

szítés az új életformára. A fel-

tétel, hogy az egyén (kliens)

képes legyen önállóan gon-

doskodni magáról szakkép-

zett személy (asszisztens) fel-

ügyeletével. Asszisztens se-

gítségével elsajátítja a háztar-

tási tennivalókat, megtanul

főzni, bevásárolni, pénzzel

gazdálkodni, és a munkavál-

lalás terén is segítséget kap.

Így mindazok, akik önálló

életre vágynak, a lakóotthon-

ban megvalósíthatják az

egyenjogúság, a társadalom

többi tagjának életvitele felé

vezető elképzeléseiket, mivel

a lakóotthon korszerű lakha-

tási és életkörülményeket

biztosít számukra, illetve mi-

nőségi követelményeknek

megfelelő ellátást nyújt. Al-

kalmas éjszakai és nappali

tartózkodásra, tisztálkodásra,

főzésre, étkezésre és a közös-

ségi együttlétre. 

Mint a fogyatékosságügy

minden területén, a lakhatás

tekintetében is akkor tartha-

tunk egy adott szolgáltatást

megfelelő minőségűnek, ha a

lehető legnagyobb mérték-

ben elősegíti a fogyatékos-

sággal élő embereknek a tár-

sadalom különféle közössé-

geibe és intézményrendsze-

rébe való integrálódását.

Hatos Gyula könyve nem-

csak tankönyv, hanem bősé-

ges információt tartalmazó és

példaszerű megoldásokat is-

mertető kiadvány is mind-

azok számára, akik a felnőtt-

korú fogyatékosok életét job-

bá akarják tenni, vagyis in-

tegrációjukat elősegíteni.

Anna Borešová

Hatos Gyula: Életkilátás-élet-

kísérés az értelmi akadályozott-

sággal élők körében, ELTE

BGGYK, 2012

Az értelmi sérültek 
felnőttkori életlehetőségei
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Amikor megtaláljuk az összhangot valakivel, jó érzés

tölt el bennünket. Egymás gondolataira, gesztusaira épí-

tünk, s közben valami új születik az együtt eltöltött idő-

ből. Ha nem találjuk meg a közös nevezőt, és a kapcsolat

erőltetetté válik, csalódottak vagyunk. Az autizmus

spektrumzavar kihívásaival küszködő gyermeknek a szü-

lővel is nagyon nehéz kapcsolatot teremtenie. A kapcso-

latalapú megközelítés szerint a szociális kapcsolat kiala-

kítása képezi a fejlődés alapját. A gyermek természetes

közege a játék, és az élvezetes játékon keresztül tud a leg-

többet megtanulni. 

A budapesti KapCsoda Alapítvány tavaly október köze-

pére speciális, háromnapos képzést szervezett. A fejlődés já-

tékon keresztül rendszer (Growth Through Play System) a

kapcsolatalapú terápiákhoz tartozik. Elsősorban az autiz-

mus nehézségeivel s más fejlődési problémákkal szembené-

ző gyermekek és felnőttek szüleinek, tanárainak segített

megtalálni azokat a kulcsokat, amelyek megnyithatják az

utat a kapcsolódáshoz, az örömteli játékhoz, ez pedig meg-

teremti az alapot a fejlődéshez. A GPS a pszichológiai is-

meretekre, a gyermekfejlődés elveire, az autizmus tudomá-

nyos kutatási eredményeire, valamint az autistákkal való

munka tapasztalataira épül. 

Örömteli játék és elfogadás

Aaron DeLand, a képzés előadója rendkívül karizmati-

kus, kreatív terapeuta, aki szoros együttműködésben dolgo-

zik a módszer alapítójával, Kat Houghtonnal. Az autiszti-

kus spektrum nehézségeivel foglalkozó több amerikai köz-

pontban több mint 15 éven át 700 gyermeknek s felnőttnek

segített, és több mint 5000 órát töltött kétszemélyes kap-

csolatban velük. Nemcsak autizmussal foglalkozik: voltak

Down-szindrómás, figyelemzavaros, Rett-szindrómás, tö-

rékeny X-szindrómás kliensei is. Kialakított egy sajátos el-

járást gyermekek és felnőttek segítésére, amellyel a termé-

szetes fejlődésmenetet követve támogatja szociális, kom-

munikációs és érzelmi fejlődésüket. A KapCsoda Alapít-

vány elnöke, Balla Barbara 12 éve foglalkozik hasonló gon-

dokkal küszködő gyermekekkel, szorosan együttműködik

az előadóval s a szakmai hátterével, és az Összhangban az

Autizmussal Program szakmai vezetője. Sajnos, Szlovákiá-

ban nincs hasonló módszerrel működő központ, sem játék-

terapeuta. Csupán néhány, autista gyermeket nevelő szülő

végezte el a tanfolyamot és próbálkozik gyermekén segíte-

ni a tanultakkal.

A kapcsolatalapú rendszer a szülőket, pedagógusokat a

könnyed, örömteli játék fontosságára tanítja. Az ilyen játék

szociális kapcsolat kialakításához vezet. Az első lépés min-

dig az összhang, meleg, szeretetteljes kapcsolat kialakítása,

amely egyben a legnagyobb kihívás egy autistának. A tera-

peuta nem azzal kezdi, hogy megpróbálja kiiktatni a kilen-

gő, furcsa, elfogadhatatlan viselkedési formákat, hanem el-

fogadja őket, és a gyermek szociális kezdeményező szerepé-

re helyezi a hangsúlyt. A legjobb kezdet hozzá, hogy élve-

zetessé tesszük ezt a tevékenységet, és nemcsak a gyermek,

hanem a szülő/terapeuta is élvezi. Ilyen foglalkozás lehetsé-

ges a játszószobában, a padlón, a hintán, és a fizikai játé-

koknak fontos szerepük van benne. Ez a megközelítés al-

kalmas a tanulási lehetőségek gyermekre való szabására,

amely a leghatékonyabb tanulási módszernek bizonyult. A

sikeres szociális kommunikáció kezdeményezésének elsajá-

títása először a szülővel/terapeutával történik; később a

gyermek is képes lesz bővíteni a személyek körét. 

A módszer lényege a személyek közötti kapcsolat előtér-

be való helyezése a célok elérésével szemben. A hangsúly

azon van, hogy hogyan játsszunk, nem azon, hogy mit. A

gyermek tempójában történő haladás és a szükséges szüne-

teknek a játék során való beiktatása több kezdeményezésre

ösztönzi a gyermeket. Az örömteli, szeretetteljes tanulási te-

vékenységek a gyermek érdeklődési körére épülnek. Szoci-

ális készsége növekszik, ha bátorítják, hogy nagyobb figyel-

met szenteljen a szociális jeleknek, s a szemkontaktust, arc-

kifejezéseket és gesztusokat ugyanolyan érdekesnek találja,

mint a tárgyakat és a szenzorikus élményeket. A módszer

szerint a legfontosabb alapkészségek közé tartozik a kölcsö-

nös figyelem, szemkontaktus, gesztusok, élménymegosztás –

„A kapcsolódás egy csoda”
Kulcs az autistákhoz

Dinka Anna, Balla Barbara, a KapCsoda Alapítvány elnöke,
Aaron DeLand, a képzés előadója és a szerző
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a beszéd csak utánuk jön. Az említettek fontosak ahhoz,

hogy a gyermek akarjon szociális interakcióba lépni. Ha a

szülő megtanulja felismerni gyermeke sajátos kommuniká-

ciós formáit, annak ellenére, hogy eltérnek az elvárásoktól,

sokkal pozitívabb szociális élményre tesz szert az autizmus-

sal szembenéző gyermek. Ha motivált, több időt akar tölte-

ni szociális interakcióban, így több idő jut a tanulásra. A

motivált gyermeknek jutalmat sem kell adni az eredménye-

kért, mert élvezi a mókás foglalkozást, és folytatni akarja. A

lényeg a szórakoztató, élvezetes játék és az elfogadás. 

Az utánzás biztonság

Fontos a gyermek fejlődésének megfelelő terv készítése,

és olyan kommunikációs módokat kell bemutatni neki, me-

lyek csak egy lépéssel fejlettebbek annál, amelyet éppen

használ. Fel kell ismerni a mindenkori önszabályozási

szintjét. A kapcsolódási szakaszok, mint egy zárt, ismétlődő

kör, az egészséges embernél is zárt állapotból, mások által

támogatott kapcsolatból és koordinált kapcsolatból tevőd-

nek össze. Az autistánál a kör legjelentősebb részét a zárt

tevékenység alkotja, amikor nem szabályozza magát. Cél-

szerű bevárni, mikor kész az interakcióra, nem jó sürgetni,

kényszerrel kivonni őt zárt állapotából. Az autista gyermek

zárt állapotában végzi sajátos tevékenységeit, és ezzel szen-

zorikusan nyugtatja magát. Ebben a fázisban a legjobb kap-

csolódás az utánzás, amely biztonságot ad neki és bátorítja.

Így könnyebb az első szemkontaktus, a figyelem felkeltése. 

A GPS rendszer kapcsolat- és idegrendszer-alapú meg-

közelítése az autizmusnak. Ezek egymástól eltérő megkö-

zelítések, különböző szakterületek módszerei, s alkalmazó-

ik nem mindig működnek együtt. Az emberi agy nagyon

komplex módon működő rendszer. Születéstől fogva csodá-

latos fejlődésen megy át, és minden képessége a már meg-

tanultakra épül. Idegsejtek agyon belüli kapcsolódásai tá-

mogatják az új képességeket. A gyermek csak akkor tudja

használni magasabb agyi funkcióit (pl. beszéd), ha működ-

nek az alacsonyabbak (mint az éberségi szint szabályozása).

Ha korábban próbálkozik, és a feladat meghaladja képessé-

geit, az kimerüléshez, frusztrációhoz vezet. A GPS rendszer

azt vizsgálja meg, hogyan tudja a gyermek szabályozni

éberségi szintjét, és ez – megerősítése után – a szociális jel-

zések, beszéd, kreatív gondolkodás felé irányítja a figyelmét.

Minden család és gyermek egyedi, ezért fontos a rugalmas-

ság és nyitottság. 

Szemléletváltás a szülőnél

A képzés nagy hatással volt a szülőkből és szakemberek-

ből álló hallgatóságra. A GPS rendszert megalapozó pozi-

tív szemlélet sokuknál teljes szemléletváltozást idézett elő.

Más szűrővel tanít látni a világot: annak örülni a gyermek-

kel kapcsolatban, ami van, nem pedig az után sóvárogni,

ami lehetne, de nincs. A jelenben kell élni. Az aggodalom,

félelem megbénít, elfáraszt; ellenben a felnőtt lelkesedését a

gyermek kiérzi, és csodákra képes. A módszer arra ösztö-

nöz, hogy a szülő/terapeuta ellazuljon, és a játékterápia fo-

lyamán felszabadítsa önmagában a gyermeket. A gyerme-

ket partnerként kell kezelni, alkalmazkodni egyéniségéhez,

elfogadni őt, és élvezni a szórakoztató, mókás tevékenysé-

geket. Meg kell találnunk pozitív tulajdonságait, hogy ne

marslakónak tartsuk őt, hanem őszinte gyermeknek. A szü-

lő ne legyen rabja túlzott elvárásainak, és ne törődjön a vi-

lág véleményével. A legnagyobb kihívás a szülőnek vagy te-

rapeutának gátlások nélkül játékosnak lenni. Tudatosan

meg kell tanulnia, hogy ne zavarja őt, ha valaki bohóckod-

ni látja. Hogyha elfárad, nyugodtan megmondhatja a gyer-

meknek, és szünetet tarthat a játékban (pl. masszázzsal, he-

verészéssel, bújócskával, öleléssel). Minden lépésben időt

kell adni a gyermeknek a reakcióra és a változásra. A játék-

ban a szülő mindig várakozó pozícióban van. 

Az előadó gyakorlati videók elemzésével mutatta be, ho-

gyan lehet a gyermek figyelmét felkelteni, fenntartani a

motiválása által, továbbá hogyan lehet kapcsolódni hozzá s

bővíteni készségeit elvárások és kérések nélkül. Interaktív

módon próbált választ vagy megoldást találni minden

konkrét kérdésre, helyzetre, amellyel a szülők bajlódnak.

Biztatta őket, hogy mindenki tud játszani és kreatív lenni,

mert a szülő a legjobb játszótárs és játékeszköz egyben. A

közös élmény alapozza meg a gyermek fejlődését. 

A szülő mutatja a példát

Az autistáknak magas az éberségi szintjük, ingerérzéke-

nyek, és keveset alszanak. Az alsó agytest zavara ez, amikor

A tréning
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„Az élet egy nagy szín-

ház” – hallhattuk gyakran

szüleinktől, és így is van. Mi

vagyunk a szereplői, min-

denki részt vesz benne tuda-

tosan vagy ösztönösen. Sze-

repeink vannak, és szerepe-

ket játszunk – pl. nő, feleség,

szülő, testvér, szakember va-

gyok, ugyanakkor szomszéd,

vásárló, beteg is. Vannak ál-

landó és átmeneti szerepe-

ink. A szerepvállalásra való

készség már kiskorban meg-

nyilvánul: a gyermek szíve-

sen veszi fel édesanyja cipő-

jét, ruháját, édesapja táskáját

cipeli, mert akkor azt hiszi,

elhiszi, hogy ő már nagy.

A pedagógiában ismert

drámapedagógia is ezt az

emberi potenciált használja

fel: hogy a gyermek szeret

játszani, eljátszani, dramati-

zálni a tanulnivalót. Abban

különbözik a drámaterápiá-

tól, hogy konkrét oktatási

célja van, segít elsajátítani a

tanultakat, jobban rögzíteni a

feladatot, így a kognitív,

megismerő folyamatot tá-

mogatja.

A drámaterápia lényege

szintén a dramatizálás, de fe-

szültség levezetéseként,

problémamegoldásként, ér-

zelmi katarzisként alkalmaz-

zuk. Szerepjátékokra épít,

bővíti az egyén kifejezési

eszköztárát, rajta keresztül

könnyebben érti meg kör-

nyezetét és értik meg őt. Fej-

leszti kifejezőkészségét, al-

kotóképességét, empátiáját,

fantáziáját. Segít önmaga

megértésében, így viselkedé-

sét jobban tudja kontrollálni.

A színház különböző játék-

formáit használja fel. Új in-

formációkat és szociális

készségeket is elsajátíttat.

Van ún. nézői terápia is –

mások viselkedésének, élmé-

nyeinek megfigyelése; ez a

passzív figyelőben is tanulási

folyamatot indít el. 

A gyermekek a szerepjáté-

kokon keresztül hatéko-

nyabbak problémáik feldol-

gozásában, megoldásában. A

különböző élethelyzetek el-

játszása segíti őket megérté-

sükben, felkészíti őket a

megoldásukra. A drámaterá-

piának a művészet segítségé-

vel személyiségfejlesztő, fe-

szültségoldó, kapcsolatte-

remtő, képességfejlesztő,

kommunikációs készséget

támogató, tapasztalatszerző

hatása van, így kompenzáci-

ós feladata jelentős. Segít

résztvevőjének az önmegva-

lósításban, teret adva érvé-

nyesülésére, kiiktatva a rivali-

zálást vagy más helytelen fi-

gyelemfelkeltő magatartást.

Lehetőséget ad a gyermek-

nek a szerepcserére, segítsé-

gével beleéli magát mások

érzésvilágába, új szempont-

ból közelít a világhoz, s

mindez csoportban is tör-

ténhet. A szerep játék,

amelyben kifejezheti gondo-

latait, érzéseit, vágyait. Lehe-

tőséget ad neki eljátszani va-

lami/valaki mást és közben

megmaradni önmagának.

A dramatikus játékok se-

gítik a valóság átélését, a

személyiség fejlődését, tár-

sadalmi problémák végig-

gondolását és megértését, az

alkotás szabadságával való

megismerkedést s ezen ke-

resztül az egyén és a csoport

fejlődését. 

Strédl Terézia

Drámaterápia

a több szenzoros információtól idegrendszerük összezava-

rodik. Ezért félnek, és később agresszívvá is válhatnak átla-

gos környezetben. Úgy segítenek magukon, hogy zárt álla-

potukban kiszámítható, ismert, szabályos, ritmusos tevé-

kenységet folytatnak. Proprioceptív nehézségeik is vannak:

nem mindig érzik a határt saját testük és a külvilág között.

Ez az oka annak, hogy az autista szenzoros játékokkal

nyugtatja magát: kezeivel babrál, ütöget, nyomogat, dörzsöl.

Ha a gyermek az interakcióból visszalép a zárt állapotába,

játékosan tudatosítsuk a test határait – jó masszírozni a lá-

bat, hátat, tapsolni, ölelni, »hol a kezed/orrod/lábad?«. 

Az elfogadó magatartásnak határai is vannak, és meg kell

szabni őket. Romboló, nagyon zavaró hatású dolgoknál

próbál a terapeuta alternatívákat, pótcselekvéseket kínálni,

vagy változtat valamit a környezeten, pl. a játszószobán. A

kiboruló gyermeket hűvösen kezeli, hadd sírja ki magát; de

közben figyel rá, és időt ad arra, hogy magától megnyugod-

jon. Azután megkérdezi, nem akar-e játszani. A megnyug-

tatáshoz a zeneterápia hasznos módszer: nyugodt, ritmikus

zene ajánlott, jazzfusion, Bartók Béla művei. Legyen szem-

mel látható étel az asztalon. Nagyon lassan felkínál neki

olyasmit, amit nem akar (pl. labda), aztán megkérdi, hogy

nem éhes-e. A tévénézést ajánlatos korlátozni, mert a leg-

jobb terápia sem vetélkedhet vele.

A legfontosabb dolog, amit a képzés során tudatosítot-

tunk, hogy a szülő mutat példát a gyermeknek, akár egész-

séges, akár nem. Minden gyermek kiérzi a szülő gondolata-

it, érzéseit, és tükrözi őket. Ha valaki a feltétlen szeretetet

helyezi előtérbe, elfogadó, nyitott, közben megszabja a ha-

tárokat, és tudatosan megbízik gyermeke képességeiben,

felszabadult játékkal óriási fejlődési lépésekre ösztönzi őt. 

A Son-Rise játékterápia megalkotói, a Kaufmann házas-

pár 20 évvel ezelőtt ezzel a módszerrel Raun fiukat, aki je-

lenleg egyetemet végzett boldog átlagember, teljesen kihoz-

ták az autizmus ködéből. Bár intézményünkben nem tu-

dunk kétszemélyes terápiát alkalmazni, lehetőségeink sze-

rint szeretnénk a módszert beépíteni oktató-nevelő progra-

munkba, mivel tagjaink között vannak többen, akiknek se-

gíthetne. Tervezünk előadást is az érintett szülőknek, hogy

motiváljuk őket, és reményt adjunk nekik a javulásra. Mert

ahogy a KapCsoda Alapítványnál vallják: „A kapcsolódás

egy csoda.”

Popálený Ildikó, 

Nefelejcs Ház, Szenc
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A Rett-szindróma ortopédiai vonatkozásai

Az első előadás a betegség ortopé-

diai vonatkozásait vette górcső alá.

Dr. Domos Gyula, a Semmelweis

Egyetem Ortopédiai Klinikájának

szakorvosa tartotta.

A Rett-szindróma kialakulásáért

egyetlen génnek, a MeCP2-esnek a

mutációja felelős, amely lányok szer-

vezetében jelenik meg. Mivel 300-fé-

le mutáció létezik, a tünetek megnyil-

vánulása és súlyossága igen eltérő, és

egyénenként változó. Ami viszont

minden kislánynál megközelítőleg

azonos: a mozgásfejlődés, illetve an-

nak stádiumai. A MeCP2 az idegsej-

tek felépítésében részt vevő fehérje,

amely 2600 további génre van hatás-

sal, főleg az agytörzs területén. Mivel

az agytörzs a vegetatív működések

központja – keringés, lélegzés, táplál-

kozással kapcsolatos reakciók (nyelés),

izomtónus-szabályozás, járás, alvás-

ébrenlét szabályozása, aktiváló ébren-

léti központok –, ezeken a területeken

valamennyi Rett-szindrómás kislány-

nál zavar jelentkezik. Számolni kell

többek között koordinációs és egyen-

súly-, helyzet- és mélységérzékelési

zavarokkal, akaratlan mozgással, ge-

rincproblémákkal, a járóképesség el-

vesztésével, súlyos beszédzavarral.

Az első stádiumban, körülbelül

egy-másfél éves korig lassabb ugyan a

mozgásfejlődés, mint az egészséges

gyermekeké, de nem feltűnően. A lá-

nyok megtanulnak ülni, mászni, sőt

járni is, pár szót is képesek kiejteni, de

néhány jel utalhat már a betegségre,

például az izomtónus zavara, nyelv-

nyújtogatás, abnormális szem- és ujj-

mozgás.

A gyors romlás az egy- és négyéves

kor közötti időszakban figyelhető

meg, amikor a finom, tudatos kéz-

mozdulatok elvesznek, helyettük

sztereotip kézmozgás jelenik meg, a

testtartás instabil lesz, a beszédkész-

ség is elvész, nehézkessé válik a kom-

munikáció, akár egyik napról a másik-

ra. Általában ebben az időszakban di-

agnosztizálják a Rett-szindrómát. A

harmadik stádiumban, 10 éves korig

stagnál a gyermek állapota; a mozgás-

problémák továbbra is fennállnak, de

a viselkedésben javulás következhet

be. Ebben a stádiumban a gyermekek

éberebbek, nagyobb érdeklődést mu-

tatnak környezetük iránt.

„Tízéves kor után azonban motoros

hanyatlás következik, egy részük elve-

szíti járóképességét, komoly gerinc-

problémák: 75-80 százalékuknál

szkoliózis (gerincferdülés), ritkábban

kifózis és ízületi mozgásbeszűkülés

(kontraktúra), valamint csontritkulás

jelentkezik náluk” – hangsúlyozta

Domos Gyula, aki szerint mindent el

kell követni a járóképesség megtartá-

sáért.

Ehhez elengedhetetlen a

kontraktúráknak már a korai

stádiumban való kezelése.

Mind közül az Achilles-ín

kötöttsége a leggyakoribb,

amely sarokdőlés, bokabedő-

lés, lúdtalp és lábujjhegyezés

formájában jelenik meg. A

feszes Achilles-ín a „lengés-

csillapítás” elvesztésével, a

térd- és csípőízület izmainak

túlterheltségével, egyensúly-

zavarral jár, csökken az állási

stabilitás, és végtaghosszkülönbség

is kialakulhat. A fixált kontraktúra

ráadásul fájhat, amit a Rett-szindró-

más lányok egyáltalán nem vagy

csak nagyon nehezen tudnak a szü-

lők tudtára adni. Gyakran alakul ki

lábujjhegyen járás is, amikor a stabi-

litás megőrzése végett a lányok elő-

rehajolnak. Ennek következménye

pedig a kifózis lehet. A bokaízületek

mozgásbeszűkülését a kezdeti stádi-

umban kell megakadályozni ortézi-

sek, gyógycipők és gyógytorna alkal-

mazásával. Fontos, hogy a lányok

testre szabott gyógycipőt viseljenek,

amelynek megfelelő a talpa és az ol-

daltámasztása. Gyógytornával, a láb-

ikraizom masszírozásával nyújtható

az Achilles-ín. Éjszakára ajánlott az

ugyancsak lábra szabott ortézis vise-

Ritka betegségnek számít ugyan, de nem eléggé az. Magyarországon mint-

egy 80 Rett-szindrómás lányt tartanak számon, Szlovákiában 30 körülire tehe-

tő a számuk, ám magasabb is lehet. Évente 2-3 kislány születik ilyen genetikai

rendellenességgel, de mire kiderül, hogy fejlődésük megakadásáért ez a gén-

mutáció a felelős, eltelik 3-4 vagy akár öt év is. Ezért is van szükség olyan fó-

rum, illetve aktív kapcsolatrendszer kialakítására, ahol a szakemberek – orvo-

sok, gyógypedagógusok, masszőrök, alapítványok képviselői – megoszthatják

egymással ismereteiket, tapasztalatot cserélhetnek, s a szülők feltehetik kérdé-

seiket, és tájékozódhatnak a lehetőségeikről.

Ezt a feladatot vállalta fel a Magyar Rett-szindróma Alapítvány, amikor élet-

re hívta a Családokat Ellátó Pártfogó Programot (CSEPP). A tünetek felisme-

résével, kezelésével és a lányok fejlesztésének lehetőségeivel foglalkozó előadás-

sorozat a Norvég Civil Alap támogatásával valósult meg.

Somogyi Tibor felvétele
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lése, amely nyújtott helyzetben tart-

ja az izmot.

Megoldás lehet a botoxkezelés is,

amelyet a Rett-szindrómás lányok-

nál – a szépségipartól eltérően – a fe-

szes izmok tónusának csökkentésére

alkalmaznak. A kezelést követő gipsz

így nyújtja a lazult izmot. Ha a feszes-

séget nem sikerül a korai stádiumban

feloldani, fixált kontraktúrák, csontos

deformitások alakulhatnak ki, amelyek

sok esetben csak műtéttel orvosolha-

tók – figyelmeztetett a szakember.

Mozgásbeszűkülés kialakulhat a

csípőben is, aztán pedig csípőficamot

okoz. A járóképesség megőrzése vé-

gett akár komolyabb műtétre is szük-

ség lehet. A gerincdeformitások

ugyancsak nagyon gyakoriak. A szko-

liózis, vagyis gerincferdülés a 6 éves

lányok negyedét, ám a 13 éveseknek

már a háromnegyedét érinti. Azok a

gyermekek, akiknél lábhosszkülönb-

ség alakult ki, hajlamosabbak erre az

elváltozásra. Gyakoribb a gerinc S

alakú görbülete, a C alakú azonban

nagyobb figyelmet igényel:

akár pár nap alatt is sokat

rosszabbodhat. Amint felme-

rül a gyanúja, amikor akár

csak egy pici púposodást is

észlel a szülő, azonnal lépni

kell. Ez a deformitás nemcsak

a járó-, hanem az ülőképessé-

get is rontja, 60 fok feletti

görbület pedig a belső szervek

működésére is hatással van.

Ekkor már elkerülhetetlen a

műtét, azonban 10 éves kor

előtt nem javallott. Addig al-

kalmazható a korzett, amely

ugyan nem gátolja meg a fer-

dülést, de javítja az ülőképes-

séget.

A kifózis nem befolyásolja

jelentősen a járóképességet,

és előfordulása is ritkább: a

lányok negyedét érinti.

Valamennyi felsorolt orto-

pédiai probléma esetében a

megelőzés a legfontosabb,

melynek célja a járóképesség fenntar-

tása. A gerinc rugalmasságának meg-

őrzése végett erősíteni kell a hát- és

törzsizomzatot, nyújtani az Achilles-

ínt masszázzsal, megfelelő gyógyci-

pővel és éjszakai ortézis viselésével. A

lábhosszkülönbséget ki kell egyenlíte-

ni. Sokat segít a lovas terápia, a járó

lányokkal sokat kell sétálni, hasznos a

lépcsőzés. Azokat, akik elveszítették

járóképességüket vagy sosem voltak

képesek járni, naponta legalább 30

percet kell állítani az ízületek átmoz-

gatása végett. Ehhez sok segédeszköz

áll a szülők rendelkezésére – walkerek,

rollátorok, állítókeretek, kerekes szé-

kek, melyeket a szakorvos írhat fel.

Váró Anna, a Budapesti Korai Fej-

lesztő Központ gyógytornásza arról

beszélt, milyen terápiával, foglalkozá-

sokkal lehet az állapotukat fenntarta-

ni, illetve fejleszteni, mert mint

mondta, a lányok egész életükben ké-

pesek a fejlődésre. Több szakember

összehangolt munkájára van szükség

a sikerhez. A legfontosabb a reális, el-

érhető és hosszú távú célok kitűzése s

a megfelelő motiváció megtalálása.

Mindenekelőtt intenzív gyógyterá-

piára van szükség, amely nem egysze-

rű, hiszen nem a lányok irányítják a

testüket, hanem a testük irányítja

őket. Elengedhetetlen a bizalmi kap-

csolat kiépítése, a terapeutának meg

kell találnia azt a csatornát, amelyen

keresztül kommunikálni tud a gye-

rekkel. Fontos a rituálék kialakítása,

hogy például minden foglalkozás

azonos módon kezdődjön, záruljon, a

lányokhoz folyamatosan beszélni kell,

így könnyebben rábírhatók a mozgás-

ra. Félnek a nagyobb mozgásoktól, a

hirtelen helyzetváltoztatástól, de szá-

mukra érdekes eszközzel – zene, ének,

egyéb hangok, fények – még a sztere-

otip mozgásból is kizökkenthetők.

A mozgásterápia célja az izomtónus

javítása, a kézhasználat és egyensúly

fejlesztése. Az izomtónus-eltéréseket

mindenképp kezelni kell, mert ge-

rincferdüléshez vezethetnek. A már

említett gyógytornán, masszázson,

ortézisek és gyógycipők viselésén kí-

vül fontos például a hason fekvés, lo-

vaglás, vízi torna vagy a helyes pozici-

onálás. Például aszimmetrikus hely-

zetben ültetni a kislányt az asztalhoz.

Valamennyien elveszítik a helyzetvál-

toztatás képességét. Gondot okoz ne-

kik a leülés, felállás. Ezek gyakorlását

a gyógytornába és a mindennapokba

is be kell építeni. A lányok nem tud-

ják általánosítani ezt a képességüket,

így különféle helyzetekben kell gya-

korolni velük. Mivel rossz az állóké-

pességük, a járás, akár futópadon is,

sokat segít. Rossz a mélységérzékelé-

sük is, lépcső tetején állni számukra

félelmetes. Erre is oda kell figyelni a

lépcsőzés közben – hangsúlyozta Vá-

ró Anna. Sok lány értelmileg sokkal

fejlettebb, mint környezete feltételezi,

ezért feltétlenül meg kell adni nekik a

választás lehetőségét, és tudatni kell

velük, mi vár rájuk.

Szabó Mónika, egy Rett-

szindrómás kislány hozzátartozója

Forrás: Világháló



15

múzeumlátogatás

2015/1

Tapintható térkép, 
pontírógépek, ujjábécé
Látogatás egy különleges múzeumban

Lőcsén, a Pál mester tér egyik gyönyörű, középkori

épületében bújik meg a Gyógypedagógiai Múzeum,

amely egyenrangú társa a brünni, prágai, frankfurti és

madridi hasonló rendeltetésű intézménynek. Az emele-

tes műemlék épületnek azonban hátránya is van: nem

lehet átalakításokat végezni rajta, így nem tehető aka-

dálymentessé, ezért a mozgássérült emberek számára

nehezen megközelíthető. Lőcse a speciális iskolák váro-

sa: látás-, hallás- és értelmi sérültek iskolái, valamint

mozgássérültek és autisták számára fenntartott osztá-

lyok működnek itt, ezért aztán adott volt a helyszín,

amikor 1990-ben az oktatási minisztérium létrehozta a

múzeumot.

„Évente megközelítőleg 4000 látogatónk van. A nyári hó-

napokban főként külföldiek, cseh, lengyel, angol és német tu-

risták keresnek fel bennünket – tájékoztat Štefánia Petreko-

vá, az intézmény vezetője, és büszkén sorolja a múzeum kin-

cseit, amelyek a belépőt fogadják: – 1927-ből származik az a

domborított felületű réz földgömb, amelyet a vakok állami

intézetének tanára, Viliam Hrabovec két évig készített. Az

1930-as években az ő műhelyéből került ki a Magas-Tátra s

Észak- és Dél-Amerika domború térképe, továbbá a szepe-

si vár gipszmakettje. Mind földrajzi segédeszközök voltak.”

A kiállítótermekben Michaela Kočišová múzeumi kurátor

a kalauzom. „Intézményünk elsődleges feladata, hogy bemu-

tassa az érdeklődő, de nem feltétlenül érintett közönségnek,

óvodásoknak, alap- és középiskolai tanulóknak, gyógypeda-

gógus-hallgatóknak a szlovákiai gyógypedagógia, a speciális

iskolai oktatás-nevelés történetét, valamint azt, hogyan ala-

kult a társadalomban a speciális ellátást igénylő emberekről

való gondoskodás” – kezdi a magyarázatot. Az előtérben,

ahol az említett segédeszközök találhatók, a látogató statisz-

tikai áttekintést is kap a speciális iskolák történetéről. Meg-

tudhatjuk például, hogy 1914-ben Szlovákia mai területén öt

speciális iskolában 1028-an tanultak, 1989-ben pedig már

407 iskolában 30 449-en. 

A múlt

Az első teremben – külföldi kitekintéssel – a legrégibb

időktől 1918-ig tartó időszak fogyatékosságtörténeti esemé-

nyeivel, valamint a gyógypedagógiában jelentőset alkotó sze-

mélyiségekkel ismerkedhetünk. Az ókori társadalom nem

gondoskodott a fogyatékos emberekről, sőt az ilyen gyermek

elpusztítása sem volt ritka. A középkorban a kereszténység

hatására a gyermekeket már nem pusztították el, de az éle-

tük keserves volt. A gyakori kegyetlen büntetések, megcson-

kítások is növelték a fogyatékos emberek számát. A fogyaté-

kossággal élők nevelésének és a róluk való egészségügyi gon-

doskodásnak a kezdetei a 14–16. századra tehetők. Az egyik

tabló arra hívja fel a figyelmet, hogy az érintett fiatalok okta-

tásában és nevelésében J. A. Comenius úttörő szerepet ját-

szott. Párizsban 1770-ben Charles-Michel de l'Épée a vilá-

gon elsőként nyitott intézetet siket gyermekeknek. Prágában

Alois Klar 1807-ben vak gyermekeknek hozott létre intéze-

tet, majd 1832-ben felnőtteknek, K. S. Amerling 1871-ben

„gyengeelméjűek” számára – ez később az Ernestínum nevet

kapta –, Rudolf Jedlička sebész és ortopéd orvos pedig 1912-

ben mozgássérülteknek. 

Látássérültek

Mivel Lőcsén a legrégebbi hagyománya a látássérültekről

való gondoskodásnak van – a vakok intézetét 1922-ben hoz-

ták létre –, külön termet szenteltek ennek a sérülésnek. Első-

sorban a látó embereknek szeretnék bemutatni azokat az esz-

közöket, amelyek megkönnyítik a látássérültek életét. A 19.
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századi különleges írógépeken követhető a pontírás fejlődése.

Itt látható pl. Wilhelm Johann Klein 1830-ban készült írógé-

pe, amely a latin ábécé nagybetűinek alakját acéltűk segítsé-

gével nyomta kemény papírlapra, és az ellenkező oldalon ki-

domborodó képük tapintás útján érzékelhető volt. Van

Braille-írású gyorsírógép 1896-ból, Picht-féle írógép, ponto-

zó, Braille-tábla, fehér bot, Braille-írással készül folyóiratok,

naptárak, adaptált méterrúd, vízhőmérő, társasjátékok, iskolai

segédeszközök: Braille-vonalzók, -körzők, -szögmérők. Olyan

darabokat is kiállítottak, amelyeket szakmunkásképzősök –

kosárfonó-, kefekötő-, könyvkötő-, kárpitostanulók – készítet-

tek. Jó részük üveg mögött van, és – hasonlóan más múzeu-

mokhoz – nem lehet kézbe fogni őket. A vak látogatóknak

azonban tapintható eszközök is rendelkezésükre állnak.

Hallás-, mozgás- és értelmi sérültek

A legnagyobb teremben az ő iskoláikról és egyéb intézmé-

nyeikről tájékozódhat a látogató. Láthatók itt olyan segéd-

eszközök, amelyek a hallássérült tanulók életét teszik köny-

nyebbé. Van érintős ábécé siket-vakok számára. Sokak ér-

deklődését leköti az ujjábécé. „Segítségével fiatal látogatóink-

nak kibetűzzük a nevüket, hogy beleélhessék magukat a hal-

lássérültek helyzetébe – mondja a múzeumi kurátor, és a te-

rem közepén látható üvegszekrényekben levő tárgyakat is

megmutatja. – A különböző speciális iskolák tanulói készí-

tették őket. Külön kiemelném közülük a pozsonyi ékszerész-

tanulók munkáit.” 

Egy interaktív segédeszköz is magára vonja a tekintetet. A

két agyféltekét ábrázoló modellen különböző színű, kigyul-

ladó lámpák jelzik, hogy az agy melyik részén találhatók az

egyes érzékszervek központjai.

A könyvtár és a múzeumi rendezvények

A múzeumnak gazdag, számos ritka gyógypedagógiai ki-

adványt tartalmazó könyvtára van. A könyvek és a szakfo-

lyóiratok csak helyben tanulmányozhatók, de a kutatóknak,

szakembereknek, gyógypedagógia szakos hallgatóknak lehe-

tőségük van fénymásolatok készítésére. 

Az intézményben pezsgő kulturális élet folyik. Otthont

ad különböző rendezvényeknek, időszaki kiállításoknak.

Két éve sok – nemcsak látássérült – érdeklődőt vonzott a

szlovákiai és külföldi műemlék épületeket tapintható ma-

kettek segítségével bemutató interaktív kiállítás, amely-

nek egyik darabja, a lőcsei történelmi városháza modellje

jelenleg is a múzeum tulajdona. Sikeres volt az autizmus-

sal élők zeneterápiáját ismertető kiállítás, vagy a pedagó-

gus és mecénás Alois Klar életéről és munkásságáról szó-

ló vándorkiállítás, amelyet tavaly ősszel tekinthettek meg

a múzeum látogatói. Rendszeresen teret kapnak a bemu-

tatkozásra különböző fogyatékossággal élő művészek.

Gyakoriak a kézműves-foglalkozások, ismeretterjesztő

előadások, író-olvasó találkozók, vetítések. „Csak ketten

vagyunk a múzeum munkatársai, így jócskán van tenniva-

lónk, különösen a tematikus időszaki kiállítások idején.

De örömmel végezzük a dolgunkat, látogatóink mosolya

a jutalmunk” – mondja búcsúzóul az intézmény vezetője,

Štefánia Petreková.

A lőcsei Gyógypedagógiai Múzeum nemes célt szolgál: a

látogatót megismerteti a fogyatékossággal élő emberek éle-

tével. Ne hagyják ki, ha arra járnak.

(t)

Képek: a múzeum archívuma.
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Bölcsőtől a sírig – halál, halálkísérés a fogyaté-

kosságtudomány és gyógypedagógia kontextusában

Ez volt a címe Kunt Zsuzsanna kulturális antropológus,

gyógypedagógus és Sándor Anikó gyógypedagógus előadá-

sának, amely tavaly ősszel hangzott el az ELTE Bárczi

Gusztáv Gyógypedagógiai Karán megtartott második ma-

gyar fogyatékosságtudományi konferencián. Az előadás a

fogyatékosságtudomány keretében közelített a halál témá-

jához. Az első része az asszisztált öngyilkosságról, a második

a halállal kapcsolatos nevelésről, oktatásról szólt. Kérdések

sorára keresték a válaszokat az előadók.

„Van-e fórumunk, ahol beszélgethetünk a halálról? Van-e

nyelvünk hozzá, és van-e, aki meghallgat bennünket? Tabu-

e erről beszélni?” – tette fel kérdéseit Kunt Zsuzsanna. „Va-

jon a fogyatékossága vagy más tényezők hatására fogalmazó-

dik-e meg valakinek a halálvágya? Milyen hatással van a töb-

bi fogyatékos ember társadalmi megítélésére, ha egy hozzá

hasonló állapotú személy megkapja a törvényes segítséget

ahhoz, hogy véget vessen az életének?” – vetette fel Sándor

Anikó.

Két markáns álláspont létezik. Az egyik tábor a megha-

láshoz való jogot hirdeti: ezeknek az embereknek is van hoz-

zá joguk, hogy meghaljanak, ha úgy érzik, hogy nem bírják

ki a szenvedést. A másik csoport szerint – fogyatékos em-

berek tartoznak ide – ez nem önrendelkezési kérdés. Nem az

a kérdés szerintük, hogy hagyják őket meghalni, vagy segít-

senek nekik benne, hanem az, hogy nem adják meg a lehe-

tőséget, hogy méltó módon élhessenek. 

A két előadó a Carissimi kérdéseire is válaszolt. 

– Hogyan bukkantak erre a tabuként kezelt témára?

Sándor Anikó: – Személyes érintettségből fakad az érdek-

lődésünk. Mindkettőnknek meghalt közeli hozzátartozója,

és nekem szakmai élményem is, hogy önkéntes gyógypeda-

gógusként intellektuális fogyatékossággal élő, idős emberek-

kel dolgozom. Másokhoz hasonlóan ők is meghalnak, és eb-

ben ugyanúgy kísérni kell őket, mint ahogy egész életüket kí-

sértük. Viszonylag fiatal területe ez a gyógypedagógiának.

Most kezdünk csak ráébredni, hogy ha az étkezésben, pelen-

kázásban, szexualitásban és az önrendelkezés minden terüle-

tén segítjük őket, akkor a halálukban is kellene. Én kísértem

már halált is, és így merült fel az igény, hogy foglalkozzunk

vele.

Kunt Zsuzsanna: – Tapasztalatom ugyan nincs, de érin-

tettségem nekem is van. Nálam még az is közrejátszik, hogy

ez gyerekkoromtól mindennapi téma a családban, mert az

édesapám (Kunt Ernő, fiatalon elhunyt kulturális antropoló-

gus – a szerk. megj.) néprajzkutatóként a halállal kapcsolatos

népszokásokat kutatta Magyarországon, illetve a határ men-

tén. Nálunk teljesen természetes volt, hogy ha elmentünk va-

lahová nyaralni, akkor elmentünk a temetőbe is. Körülnéz-

tünk, és sok mindent tanultunk az életről a temetőknek a

megismerésével. Ezért fontos nekem ez a téma és a róla va-

ló beszélés. 

– Igencsak figyelemfelkeltő módon kezdték előadásukat.

Olyan, súlyosan mozgáskorlátozott, négyvégtagbénult,

emberhez nem méltó körülmények között élő személyekről

mutattak képeket, akik azt kérték a dr. Halálnak is nevezett

Jack Kevorkian amerikai patológustól, hogy segítse őket a

halálba. Egyikük esetében ez meg is történt.

S. A.: – Azt gondoljuk, hogy a fogyatékosságtudomány-

ban ennek is helye van. Ez a történeti kontextusa a kérdés-

nek. Nagyon sokféle szempontból megközelíthettük volna a

fogyatékosság és a halál kapcsolatát. Lehetett volna kicsit tá-

volabbról, elméletibb kereteket felvázolni, de mi erről feltéte-

leztük, hogy az érintettek számára releváns. Ugyanis számí-

tottunk arra, hogy el fognak jönni fogyatékos emberek –

mindig várjuk őket –, ezért is próbáltunk olyan kérdéssel fog-

lalkozni, amely őket is érinti. 

Sokat beszélgettünk arról, mi a különbség, mi hol érezzük

a különbséget az asszisztált öngyilkosság és az eutanázia kö-

zött. A szerzők sem mindig tudják elhatárolni, hogy valójá-

ban melyik melyik. Az eutanázia összefügg a halálhoz való

jog követelésével, kómában levő emberek történetével, isme-

rünk híres eseteket. Dr. Halál 130 krónikus beteget vagy fo-

gyatékos embert – ahogy ő mondta – segített a halálba – má-

sok úgy látták, hogy meggyilkolta őket. Attól függ, ki melyik

állásponton van. Elítélték, nyolc évig ült börtönben, egy ala-

pítvány pedig kitüntette, hogy mennyit tett az emberiségért. 

Kunt Zsuzsanna és Sándor Anikó
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Jellemzően sclerosis multiplex vagy olyan, bénulást okozó

állapotok esetén fordultak hozzá, ahol egy idő múlva a lég-

zés is megbénulhat, vagy az illető állapota egyre romlik, de ez

nem szükségszerű. Az is egy kicsit megkülönbözteti az euta-

náziát az asszisztált öngyilkosságtól, hogy az utóbbinál nem

feltétlenül vezet közvetlen halálhoz az állapot. Olyan embe-

rekről beszéltünk az előadásban, akik lehet, hogy még több

évtizedig így fognak élni, és nem közvetlenül fenyegeti őket

a halál. 

– Felsoroltak érveket az asszisztált öngyilkosság mellett

és ellen. 

S. A.: – Ezek nem a mi érveink, hanem a fogyatékosság-

tudománnyal foglalkozó szakemberek írásaiból valók. Az ő

hangjukat azért tartjuk fontosnak, mert érintettek, és tudják,

hogy miről beszélnek. Nagyon érdekes megfigyelni, hogy

idővel változtatják a véleményüket bizonyos kérdésekben.

Eleinte esetleg radikálisabban foglalnak állást az egyik dolog

ellen, aztán mellette vannak, attól függően, hogy milyen ta-

pasztalatok érik őket életük során. Mellette mindenképpen

az szól, hogy ez önrendelkezési kérdés. Tehát ha mi megte-

hetjük, mert kivitelezni tudjuk, és mondjuk, beszedünk egy

csomó altatót, akkor ez a mi döntésünk. És esetleg ők is így

döntenek, de nem tudják kivitelezni. Ezért vannak olyan

szervezetek, amelyek elkészítik a méregpoharat, és az illető-

nek önállóan kell kiinnia. Erre még képesnek kell lennie az

asszisztált öngyilkossághoz. Svájcban például ez legális; de

hogy valaki beadja neki, az már nem: az már gyilkosságnak

minősülne. Az esélyegyenlőség egyik formája lehet, hogy ha

én minden területen támogatom, kikísérem a mosdóba, se-

gítek neki enni-inni, ebben is segítem őt, mert ez hozzátar-

tozik az emberi méltósághoz. Az ilyen szemléletet azonban

némelyek támadják: azt mondják, hogy nem a fogyatékosság

okozza a fő problémát, hanem az, hogy ezek az emberek

nem emberhez méltó körülmények között élnek, és aki na-

gyon radikális, azt mondja, hogy amíg a helyzetük nincs

megoldva, míg intézetek vannak, senkinek sem szabad meg-

adni ezt a jogot. Ne legalizáljuk, amíg nem biztosítjuk az al-

ternatívát.

K. Zs.: – Szerintem fontos látni a többhangúságot, hogy

mind a két érvrendszer él, jelen van, és a fogyatékos embert

képviseli. Nem egy uralkodó nézet, hanem folyamatos vita

van róla, hogy ki hogyan gondolja. Egy életúton belül, ahogy

Anikó is említette, az emberek valóban meggondolják ma-

gukat, és változik, hogy mikor milyen nézetet vallanak. Na-

gyon természetes, nagyon emberi jellemző ez.

– Összefügg a témával, hogy tavaly Bölcsőtől a sírig – ha-

lál, halálkísérés, gyász címmel féléves szemináriumot indí-

tottak a karon. Merész próbálkozás. 

K. Zs.: – Ez új kezdeményezés. Két éve beszéltünk először

Anikóval arról, hogy karunkon nagyon kevés szó esik a ha-

lál, haldoklás, halálkísérés témájáról, miközben minden, em-

berrel foglalkozó tudománynak pozicionálnia kell ezzel ön-

magát. Szembe kell vele néznie, sőt nem elég szembenéznie,

hanem cselekednie is kell. Arra gondoltunk, hogy mind a

ketten szívesen csinálnánk és fontosnak tartjuk. Többszem-

pontú megközelítést akartunk, ezért több oktatót is meghív-

tunk, hogy dolgozzunk együtt. 2014 szeptemberében kezdő-

dött az egyszemeszteres, 30 órás, szabadon választható sze-

minárium. A következő tanévek őszi szemeszterében tervez-

zük mindig meghirdetni. 

– Milyen területekkel foglalkoztak?

K. Zs.: – Mindegyik szorosan kapcsolódik a halál téma-

köréhez. Először kulturális antropológiai nézőpontból vizs-

gálódtunk. Különböző kultúrák halálképe, rítusok külön-

böző társadalmakban, illetve szembenéztünk a saját rítusa-

inkkal is. Azzal is, hogy ezek a szokások, hiedelemrendsze-

rek mit segítenek nekünk elviekben, mik a jelentésük, gyö-

kereik. Megpróbáltuk bemutatni azt is, hol jelenik meg a

fogyatékosság és a halál a szépirodalomban és a zenében,

hogy ezzel is közelebb hozzuk a témát és önmaguk pozici-

onálását is a hallgatókhoz. Valószínűleg mindenkinek van

valamilyen hite azzal kapcsolatban, hogy mi történik a ha-

lál után, egyáltalán történik-e valami. A különböző világ-

vallások hite szerint is megközelítettük ezt, és utána fóku-

száltunk szűkebben a fogyatékossággal élő emberekre. Be-

széltünk etikai kérdésekről, az asszisztált öngyilkosságról,

szóba került a történeti háttere ennek az egésznek, idős, fo-

gyatékossággal élő emberek kísérése, felkészítésük, a velük

való beszélgetések fontossága, az intellektuális akadályo-

zottsággal élő emberek halálképei és a halálhoz való viszo-

nyuk, a legutolsó órán pedig a hospice-nak a szemléletét, a

palliatív ellátásnak a célját s lényegét próbáltuk megfogal-

mazni és megbeszélni. A szeminárium központi célja a köl-

csönös tanulás, tudás- és tapasztalatcsere volt, ahol a folya-

mat végén hallgatók és oktatók – hiszen mindenki tud va-

lamit, mindenkinek van valamilyen tapasztalata, mindenki

érintett valahogyan ebben a témában – megpróbáljuk meg-

találni a helyünket ebben. Ha valaki úgy gondolja, hogy

nem szeretne fogyatékossággal élő haldokló embereket kí-

sérni, az teljesen rendben van, ez egy önismereti rész, és na-

gyon jó, hogy rájöttünk erre. Aki meg arra jött rá, hogy

igen, ez kell, akkor megpróbálunk új kapukat nyitni és to-

vábbi irányokat mutatni a hallgatóknak.

– Az előadásnak kedvező volt a visszhangja. A szeminá-

riumé milyen?

S. A.: – Azt tapasztaljuk, hogy nekik is, nekünk is nehéz

dolog ez. Nagyon nehéz megtalálni a szakmaiságot és a saját

egyéni tapasztalatokat. Kicsit más jellegű ez, mint amikor az

ember egy olyan kurzuson ül, ahol módszertani kérdésekről

beszélünk. Részben ez is módszertan, de nem biztos, hogy

lehet anélkül csinálni, hogy az ember az egész személyiségét

meg a tapasztalatait teljes mértékben belevigye, és kicsit
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egyensúlykeresés a hallgatók számára is. Mennyire nyílhatok

meg az oktató előtt, mennyire nyílik meg ő előttem? Ezek

szokatlan helyzetek, így az elején közösen hoztunk belső sza-

bályokat. Pl. hogy amiről beszélünk, az nem fog kikerülni,

vagy az elbeszéléseinkből nem lesz felismerhető egy hallga-

tó. Ez fontos bizalmi kérdés. Alkalmaztuk a csoportalakítási

szempontokat is, a pszichológiából átvettünk néhány ötletet.

K. Zs.: – Ha lehet ilyen paradoxonnal élni: ez a halá-

los kurzus első szülés volt. Legközelebb biztos, hogy na-

gyon sok tanulsággal fogunk nekimenni, tanulni az

egészből, átalakítani, formálni, jobban a hallgatók képé-

re alakítani. Remélem, a hallgatóknak is tanulságos.

(t)

Kedves Olvasó! Önnek mi a véleménye a témáról? Ossza

meg velünk! Címünk: carissimi.lap@gmail.com vagy Buči-

nová 14, 821 07 Bratislava.

Önkéntesség – akadályok nélkül
Hogyan segítsünk jól?

A budapesti De juRe Alapítvány két

évvel ezelőtt gondolt egy merészet,

hogy a „közös a világunk” gondolat

szellemében a középiskolás korosztályt

mint a társadalom könnyen érzékenyít-

hető csoportját célozza meg, olyan em-

bereket, akik a jövőben megvalósuló

társadalmi integrációért sokat tehetnek.

Az alapítvány – sérült és ép önkéntes

munkatársai együttműködésével – el-

ső körben összeállította azoknak a sé-

rült emberekkel foglalkozó szerveze-

teknek a listáját, ahol szívesen látják

gyakorlatra a fiatalokat. A projekt má-

sodik állomása az volt, hogy erre a ne-

mes feladatra interaktív tréning kere-

tében felkészítsék őket. Miért ne le-

hetne az önkéntesség is akadálymen-

tes? Hiszen a társadalmi együttélés so-

rán az ép és sérült emberek felelősség-

gel tartoznak egymás iránt. 

Tavaly november 29-én 16 lelkes

középiskolás lány vett részt a progra-

mon, a fiúk – furcsa módon – (most is)

kimaradtak. A kis létszám ellenére jó

volt a hangulat, jutott elég idő kérdé-

sekre, játékokra, beszélgetésekre, a je-

lenlévők maguktól az érintettektől ér-

deklődhettek fogyatékosságukról,

akadályaikról, életükről. 

Első előadóként Nagy Bendegúz, je-

lenleg felkért kuratóriumi elnök, kö-

szöntötte a diákokat, majd rá jellemző,

humoros stílusú diavetítéses előadást

tartott Nyíltan a kerekes székekről és

egyebekről címmel. Ezt kétórás inter-

aktív, játékos tréning követte Szirányi

Mariann és Takács Nándor vezetésé-

vel. A diákok különböző – ránézésre

gyerekjátéknak tűnő – feladatokon ke-

resztül ismerhették meg a fogyatékos-

sági csoportokat és a jó segítés alapjait.

A tréninget követő őszinte beszélgetés

alkalmat adott arra, hogy minden olyan

kérdésre választ kapjanak, mely koráb-

ban esetleg félelmet, előítéletet ébresz-

tett bennük a sérült emberek iránt.  

Délután filmvetítéssel egybekötött

előadásokat hallhattak a résztvevők.

Nyusti Szilvia a látássérült emberek

segítéséről számolt be, e sorok írója

pedig a hallássérültek kommunikáció-

járól beszélt. Szituációs gyakorlatok-

kal, hétköznapi szavak jelnyelvi válto-

zatának bemutatásával próbálta érzé-

keltetni a siketek és nagyothallók

kommunikációs akadályait. Hiszen az,

hogy valaki hallássérült, csak akkor

derül ki, ha kommunikációs helyzetbe

kerül. Addig csak latens fogyatékos-

ságról beszélhetünk.

A fiatalok nagyon aktívak, lelkesek,

érdeklődők és nyitottak voltak; való-

színű, hogy többnyire azok jöttek el,

akiknek már volt korábbi tapasztala-

tuk e témában: jártak a Láthatatlan ki-

állításon, volt vagy van sérült osztály-

társuk, ismerősük, családtagjuk. A tré-

ning és az előadások utáni kötetlen,

őszinte beszélgetések során mindazo-

kat a kérdéseket feltehették, amelyeket

korábban nem tudtak, nem mertek,

vagy éppen nem volt kinek. Nagyon

érdekes, hogy a félelem még mindig

ott van bennük, mert közvetlenül a lá-

tás-, hallássérült vagy kerekes székes

előadóhoz nem mertek odamenni,

megszólítani őket, inkább az ép elő-

adóktól kérdeztek. Mindenesetre ez

kiváló alkalom volt arra, hogy sérült

emberekkel találkozhassanak, és ma-

guktól az érintettektől szerezzék meg

az információkat.

A diákok nemcsak élményekkel és

új ismeretekkel gazdagodhattak a

képzés során, hanem emellé kaptak

egy  tájékoztató füzetecskét Hogyan

ne segítsünk? címmel. A program si-

kerét az bizonyítja a legjobban, hogy a

tréning hatására a résztvevők közül

már többen jelentkeztek speciális ön-

kéntes munkára, valamint két közép-

iskola kérte, hogy a teljes programot

mutassuk be náluk minél több diák-

nak. A legérdekesebb kérdés a nap vé-

gén hangzott el: mikor lesz a követke-

ző?

Dubniczki Csilla

facebook.com/dejurealapitvany? 

ref=aymt_homepage_panel

Áprilisban az alapítvány munkatár-

sai az érsekújvári Pázmány Péter Gim-

názium tanulóinak tartanak interaktív

tréninget.



20

www.segitokutya.net

2015/1

Több mint kutya: segítőkutyákkal boldogan
A NEO Magyar Segítőkutya Egyesület érzékenyítő tréningje

„Feszengés és zavart sug-

dolózás helyett szívből jövő

kacagással ismerkednek egy-

mással az iskolások és a NEO

Segítőkutya Egyesület tagjai.

A négylábúak és az önkéntes

gazdik komoly üzenetet hoz-

tak a gyerekeknek, amelyet

játékosan adnak át.” (Nők

Lapja Egészség, VI. évfo-

lyam, 4. sz., 64–65.)

Dienes Angéla újságíró

ebben a néhány mondatban

tökéletesen rátapintott a lé-

nyegre: társadalmi szemlé-

letformáló programunk fő

célja, hogy hallás-, látás- és

mozgássérült előadóink, il-

letve terápiáskutya-felveze-

tőink közös ismeretterjesz-

tő foglalkozás keretében

hozzájáruljanak a fogyaté-

kossággal élő emberek elfo-

gadtatásához. A különlege-

sen képzett segítőkutyák je-

lenlétével a gazdák nehe-

zebb élethelyzete pozitív

élményként jeleníthető

meg, ami azért is fontos,

mert ezt a témát sok eset-

ben tabuként kezeli még a

társadalom. Más segítőku-

tyát alkalmazók is gyakran

számolnak be arról, hogy

pozitív diszkriminációban

részesülnek. Fogyatékossá-

gunkról elterelődik a figye-

lem: az emberek bátrabban

közelednek hozzánk, ér-

deklődnek, beszélgetést

kezdeményeznek velünk.

(A téma adott: „Milyen

aranyos a kutya! Miben se-

gít?”) Ebből mindkét part-

ner „profitál”: mi közelebb

kerülhetünk az ép embe-

rekhez (társadalmi beillesz-

kedés), ők pedig egy szá-

mukra addig távolinak és

talán ijesztőnek tűnő világ-

gal ismerkedhetnek meg.

Önkéntes munkatársaink

jelentős része sérült, négy-

lábú segítőtárssal rendelke-

ző szakember (kutyakikép-

ző, gyógypedagógus-szoci-

ológus, pszichológus, ta-

nár).

Érzékenyítő tréningünk

célja nemcsak a fogyatéko-

sok integrációjának elősegí-

tése, hanem az ép gyerme-

kek és felnőttek szociális

készségének (pl. elfogadás,

segítőkészség, empátia,

együttműködő-készség)

fejlesztése, személyiség- és

közösségfejlesztés is. Saját

élményeken keresztül mu-

tatjuk be, hogy mit jelent az

akadálymentesítés mozgás-,

hallás- és látássérültek, il-

letve autizmussal, értelmi

vagy halmozott fogyaté-

kossággal élő személyek

számára, milyen segédesz-

közöket használunk. A

résztvevők betekintést kap-

hatnak abba, hogyan tud-

nak hatékonyan segíteni

nekünk, és a segítőkutyák

hogyan könnyítik meg az

életünket. Végül, de nem

utolsósorban a legfonto-

sabb tanulság: sérüléseink

ellenére az épekkel együtt

közös világban, társada-

lomban élünk. 

A programok során a vál-

tozatosságra és a különböző

igények figyelembevételére

törekszünk: negyvenöt–

hatvan perces speciális fog-

lalkozásaink módszerei kö-

zött vannak interaktív és

szituációs játékok, kiscso-

portos megbeszélések, se-

gédeszközök kipróbálásá-

nak lehetősége, közös csa-

patépítő játékok egy-egy

négylábú „játékvezetővel”,

valamint rövid segítőkutya-

bemutatót és videót is lát-

hatnak a résztvevők. 

Az új szemléletű trénin-

gek tematikáját a gazda-

kutya párosok és szakem-

berek (gyógypedagógus-

szociológus, pszichológus-

tréner, habilitációskutya-ki-

képző) bevonásával dolgoz-

tuk ki 2011-ben, eleinte a

legnyitottabb korosztály,

óvodás és iskolás gyerme-

kek számára. Később a fog-

lalkozásainkat felnőttek

számára is adaptáltuk, hogy

különböző munkahelyekre

is eljuthassunk programso-

rozatunkkal. Célunk az

volt, hogy csupán néhány

segítőkutyával és gazdával

minél több ép személyt ér-

jünk el. Mindössze 3 év

alatt 76 érzékenyítő trénin-

get (1812 fő) és 115 bemu-

tatót tartottunk (2015. ja-

nuár 31-i adatok). 

A foglalkozásokon – hal-

lás-, mozgás- és látássérült

előadókon kívül – terápiás-

kutya-felvezetők is részt

vesznek, akiknek a „min-

dennapokban” az a felada-

tuk, hogy terápiás kutyá-

jukkal segítsék a szakembe-

rek (pl. a gyógypedagógus,

pszichológus, konduktor)

munkáját. Számos intéz-

ményben tartanak állatasz-

szisztált foglalkozásokat ép

és valamilyen problémával

küzdő (hiperaktív, tanulás-

ban vagy értelmileg akadá-

lyozott, autizmus spekt-

rumzavarral élő) gyerme-

keknek, vagy akár szociális

otthonban lakó időseknek.

Így az érzékenyítő trénin-

geinken a terápiás játéko-

kon keresztül be tudják

mutatni ezeket a fogyaté-

kossági típusokat is.

Több segítőkutyánkat az

alap-„végzettségén” túl (pl.

hangjelző kutya) terápiás

kutyának is levizsgáztattuk

(hangjelző és terápiás ku-

tya, mozgássérült-segítő és

terápiás kutya). Ez a gya-

korlat nem elterjedt, de mi

két okból tartjuk fontosnak:

egyrészt terápiás foglalko-

zásokon keresztül szeret-

nénk sorstársainknak segí-

teni, másrészt így még ala-

posabban felkészíthetjük

magunkat és a többi kutya-

gazda párost az érzékenyítő

tréningekre, a nagyobb lét-

számú csoportokban és za-

varó körülmények között

történő közös munkára (pl.

az óvodák, rendezvények). 

Személyes tapasztalata-

ink alapján elmondhatjuk:

számos iskolai előadáson,

esélyegyenlőségi napon vet-

tünk már részt, kutyák nél-

kül is, de az állat bevonása

mindig nagyban segítette

az oldott légkör kialakítá-

sát. Ezt igazolják számunk-

ra a tanintézményektől ér-
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kezett későbbi

visszajelzések is (pl.

személyes megke-

resések, levelek,

újabb meghívások,

élménybeszámolók

honlapokon). A

szemléletformáló

programokon mi is

rengeteg pozitív él-

ménnyel gazdago-

dunk, nagyon sokat

kapunk az érdeklő-

dő gyermekektől és

felnőttektől.

Amit nekünk 

adott ez 

a program…

„Évekkel ezelőtt még ott

motoszkált bennem a kérdés:

hogy fognak (el)fogadni az

óvodás gyermekek? Mit fog-

nak szólni a szokatlan kiejté-

semhez? Ahogy telt-múlt az

idő, megkaptam a választ:

kezdeti félelmem alaptalan-

nak bizonyult! Ha esetleg va-

lamit nem értettek a közös já-

ték során, bátran visszakér-

deztek, és frappánsan felta-

lálták magukat. Ezt az ol-

dott, felszabadult légkört

egyértelműen Kuku, a hang-

jelző kutyám teremtette meg.”

(Eszter, hallássérült előadó)

„A vakvezető kutyámmal

tartott bemutatót nagyon él-

vezték az iskolás gyerekek.

Nagyon nyitottak voltak, so-

kat kérdeztek, s néhányan

még a bemutató után is oda-

jöttek, és pár szót váltottak

velem.” (Enikő, látássérült

előadó)

„A munkahelyi érzékenyí-

tők a legközvetlenebb hatású-

ak, a tréningek itt jutnak leg-

gyorsabban érvényre. Saját

élmény, hogy egy áruházlánc-

nál tartott foglalkozást köve-

tően a biztonsági őrök egész

másként viselkedtek, amikor

segítőkutyát akartam a vá-

sárlótérbe vinni. Civil ruhá-

ban nem ismertek fel, de

szakszerűen alkalmazták a

tanultakat. Kellemes megle-

petés volt ez a gyors pozitív

hatás! (Ricsi, mozgássérült

előadó)

Rólunk írták…

„Nemhiába vártuk oly na-

gyon a „team” érkezését az

óvodába. Tudtuk, hogy ez egy

rendkívüli találkozás lesz,

mert olyan dolgot fognak

megtapasztalni a gyerekek,

amely a szemléletüket is for-

málja. … Az, amit a bemu-

tató által megtapasztaltak ál-

talatok és társaitok által, a se-

gítőitek közreműködésével,

szinte szavakkal nehezen fe-

jezhető ki…” (részlet egy

óvópedagógus leveléből)

„Énnekem nagyon tanulsá-

gos volt ez a program. Megta-

nultam, hogy hogyan tudok

fogyatékkal élő embertársai-

mon segíteni. Nagyon tetszett,

és sokat tanultam belőle.

Ezután nem állok úgy-

nevezett vakjárdára. Fi-

gyelembe veszem a sike-

teket, lassan, érthetően

beszélek. Vigyázok a ke-

rekes székesekre, nem fo-

gok útban állni. Ha va-

laki vakvezető pálcával

megy, segítek átkelni neki

az úttesten, persze csak

ha megengedi. Nagyon

örülök neki, ha valame-

lyikőjüket nevetni, moso-

lyogni látom. Köszönöm szé-

pen ezt az érzelemmel teli, ta-

nulságos délelőttöt.” (Mari, 6.

osztály)

„Egy történetet szívesen

megosztanék Veletek. Az

egyik tanuló nagyon ódzko-

dott ettől a programtól

(amúgy se vesz részt túl nagy

lelkesedéssel közösségi progra-

mokon), jelezte, hogy ő nem

jönne be erre az órára.

Mondtam neki, hogy az ő

döntése. Nem akartam köte-

lezni rá. Végül csak bejött

(gondolom, a barátai hatásá-

ra). Szóval ez a gyerek a

program után megkérdezte,

hogy kinek az ötlete volt, hogy

Ti hozzánk gyertek, mert

annyira jó volt, és nagyon

tetszett neki! Az ilyenfajta

megnyilvánulások (megnyí-

lások) tőle nagyon szokatla-

nok, ezért (is) nagyon örül-

tem neki. Szóval köszönjük!”

(részlet egy osztályfőnök leve-

léből)

A NEO Magyar 

Segítőkutya 

Egyesületről 

2011 elején alakult Egye-

sületünk egyik fő célja

olyan egyedi segítőkutya-

típusok meghonosítása,

melyek eddig nem voltak

Magyarországon elérhető-

ek a rászorulók számára.

Hazánkban olyan különle-

gesen képzett négylábú tár-

sakra jelent meg igény, mint

például hallássérült-segítő

kutyák, autistasegítő ku-

tyák. Profilunkba tartozó

segítőkutya-típusok: hang-

jelző, mozgássérült-segítő,

személyi segítő (például lá-

tássérült-segítő, autista-se-

gítő), terápiás, rohamjelző-

segítő kutya. 

Egyesületünk igyekszik

kiaknázni a bennük rejlő

minden lehetőséget, hiszen

egy segítőkutya hatása

„sokfunkciós” lehet. Fontos

feladatunknak érezzük a

bemutatókon és érzékenyí-

tő tréningeken keresztül

való széles körű társadalmi

szemléletformálást is: a fo-

gyatékossággal élő szemé-

lyek mindennapjainak

megismertetését. 

A kutyákkal együtt vé-

gezhető sportokon keresz-

tül inspirálni tudjuk az

esetleg bezárkózó segítőku-

tya-gazdákat (pl. agility,

frizbi, labda- és birkatere-

lés). Különböző módsze-

rekkel vizsgáljuk program-

jaink hatékonyságát. A ku-

tatások és felmérések hasz-

nos visszacsatolások tevé-

kenységünk hatásairól tré-

ningjeink folyamatos fej-

lesztéséhez. 

Loványi Eszter 

gyógypedagógus, szociológus

Az egyesület csapata ősz-

szel szlovákiai tanintézmé-

nyekbe is ellátogat.

Kohut Árpád felvétele
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A lábszárfekély
A lábszárfekély félelmet kiváltó diagnózis. Lényegében

nem vagy nagyon lassan gyógyuló sebet jelent a lábszár

alsó részén. A beteg számára sokszor hosszan, esetleg

évekig tartó szenvedést okoz. Idővel családi és társadalmi

elszigetelődéssel jár. Ezenkívül súlyos egzisztenciális

problémákkal, mivel az érintett nem képes megfelelő

munkával pénzt keresni. A társadalomnak pedig ezeknek

a krónikus betegeknek a kezelése évente milliárdokba ke-

rül. 

Nem nyilvánítható „civilizációs” betegségnek, a híres

ókori Hippokratész is ír róla, aki mézzel és rézzel gyó-

gyította. Sőt említi már az egyiptomi Ebers-papirusz is

ezerötszáz évvel Kr. e. A baj tulajdonképpen akkor kez-

dődött, amikor őseink – néhány millió évvel ezelőtt – fel-

egyenesedtek, és kezüket egyre bonyolultabb tevékenysé-

gekre kezdték használni. Lábuk viszont már csak hely-

változtatásra – járásra, futásra – szolgált. A vérnek a

visszerekben a gravitációs erővel szemben kellett áramla-

nia a szív felé. És megkezdődtek a krónikus visszér-elég-

telenség problémái.

A lábszárfekélyek különböző eredetűek lehetnek.

Elégtelen vérellátás, nyirokvizenyő, égési sebek, radioak-

tív sugárzás, különböző kötőszövet- és bőrbetegségek, de

nagy többségük (85–90%-uk) vénás (magyarul visszér-)

eredetű. Ha a mély visszerekben a vér felfelé áramlása

elégtelen, a végtag visszereiben emelkedik a nyomás, és

megjelennek a krónikus visszér-elégtelenség tünetei: a

vizenyő, fáradt, nehéz láb érzése, egyre kifejezettebb bőr-

elváltozások a lábszár alsó részén: barnás elszíneződés,

vastagodás, merevség. Ha az ilyen bőrön akárcsak egy kis

sérülés is keletkezik, nagyon lassan vagy egyáltalán nem

gyógyul. S előttünk a rettegett lábszárfekély!

Félelmetesen rossz prognózisát mindenekelőtt a helyte-

len kezelés okozza. A beteg gyakran nagyon sokáig nem

veszi komolyan a bajt. Heteken, hónapokon át otthon ke-

zelgeti sebét, különböző „gyógyírekkel”, krémekkel, kenő-

csökkel, biolámpákkal – követve a rokonok, barátok és rek-

lámok tanácsait. Rendelőmben láttam már éveken át min-

denféle borogatásokkal, fügefalevéllel, csalánnal és más

eszközökkel gyógyított lábszárfekélyeket. Sajnos, a baj

gyakran nem szűnik meg azután sem, hogy a beteg végre

felkeresi az orvost. Kap valami kenőcsöt vagy tapaszt, eset-

leg tablettát, néha antibiotikumot. Az idő múlik, a fekély

pedig nem gyógyul, esetleg mélyül és nagyobbodik. A be-

teg tovább szenved, a biztosító meg fizet. 

Pedig a megoldás aránylag egyszerű. A vénás (visszér-

eredetű) lábszárfekély alapvető kezelése a kompresszió –
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a nyomásos pólyázás és a kompressziós harisnya! A

kompressziós pólya a lábujjaktól a térdhajlatig egyenletes

nyomást gyakorol a végtagra. Hogy mivel fedjük magát a

sebet, az nem annyira fontos, az egyszerű steril géz is

megfelelő. A kompressziós pólyát hetenként háromszor,

később kétszer cseréljük. A helyesen végzett kezelés kö-

vetkeztében a láb duzzanata leapad, és megszűnik a fáj-

dalom. A seb kitisztul, a gennyes lepedék eltűnik, megje-

lenik az egészséges sarjszövet, és kitölti a sebet. A seb-

szélekről pedig elindul a hámosodás, és a

fekély rövidesen begyógyul. A beteg

nagymértékben hozzájárulhat a gyógyu-

láshoz azzal, hogy minél többet gyalogol.

Járás közben ugyanis működésbe lép az

ún. izompumpa: a ritmikusan dolgozó

lábszárizmok jelentősen felgyorsítják a

vér áramlását a mély visszerekben, és

megszűnik a pangás. 

A fekély begyógyulásával azonban az

ügy nincs befejezve! A betegnek ettől

kezdve állandóan kompressziós haris-

nyát kell hordania! Ha nem teszi, csak

idő kérdése, hogy mikor fog kiújulni az

oly nehezen begyógyított fekély. És az

életmódján is változtatnia kell: minél kevesebbet ülni és

állni, minél többet gyalogolni. Így nemcsak a lábszárfe-

kély nem fog kiújulni, hanem a visszér-elégtelenség

többi tünete – dagadás, fáradás, nehézláb-érzés, feszült-

ség és fájdalom – sem fogják rontani a beteg életminő-

ségét. 

Doc. MUDr. Žernovický Ferenc

érsebész 

Még egyszer 

az autópálya-

matricáról

Előző számunkban hírt adtunk

arról, hogy az autópálya-matricáról

szóló törvény értelmében 2015. ja-

nuár elsejétől nem kell autópályadí-

jat fizetniük a szociális szolgáltatást

nyújtó intézményeknek, illetve

azoknak a fogyatékossággal élő sze-

mélyeknek, akiknek van parkolókár-

tyájuk. Mivel több olvasónk is jelez-

te, hogy számára nem minden vilá-

gos a jogszabályban, és időközben a

törvény végrehajtási rendeletének

egyik szakasza is módosult, ismét

visszatérünk a témára.

Kinek lehet parkolókártyája?

Akinek a komplex orvosi szakvé-

leményben feltüntették, hogy egyéni

közlekedésre jogosult. Parkolókár-

tyát akkor is kaphat, ha nem jár ne-

ki „benzinpénz”, mert a bevétele

meghaladja a létminimum három-

szorosát. 

Mi a teendője, hogy mentesüljön

az autópályadíj fizetése alól? 

Az érintett intézménynek vagy

személynek kérvényt kell benyújtania

a Nemzeti Autópálya-társasághoz.

Postacíme: Národná diaľničná spo-

ločnosť, a. s., Mlynské nivy 45, 821 09

Bratislava. A nyomtatvány letölthető

a www.dialnicnenalepky.sk/oslobo-

denie-od-uhrady honlapról. A kér-

vényhez csatolni kell a parkolókártyá-

nak és a gépkocsi forgalmi engedé-

lyének a másolatát. Fontos változás,

hogy egyszerre csak egy gépkocsit le-

het regisztráltatni. A kérvényező le-

vélben igazolást kap a regisztráció té-

nyéről. Ezt a parkolókártyával együtt

a gépkocsiban kell tartani és ellenőr-

zéskor felmutatni.

Előnye

A regisztrált gépkocsival akkor is

ingyen lehet közlekedni az autópá-

lyán, ha a parkolókártya tulajdonosa

nem ül benne. 

Hátránya

Az új jogszabály azokat érinti hát-

rányosan, akiknek nincs gépkocsijuk,

és többen is szállítják őket. Ilyen eset-

ben is lehet ugyan egy gépkocsit re-

gisztrálni, de ha a parkolókártya tulaj-

donosa gyakran váltogatja a gépko-

csikat, problémát okozhat ezt regiszt-

rálással követni. Ugyanis a regisztrá-

lás megváltoztatása pillanatnyilag

még nehézkes és időigényes. Akkor

válhat egyszerűbbé, ha bevezetik az

elektronikus útdíjat.

Köböl Tibor, 

a kormány emberi jogi, kisebbségi 

és esélyegyenlőségi 

tanácsa  fogyatékosügyi 

bizottságának tagja

Képek: a szerző archívuma.
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Családi nap a magyar parlamentben
Négy kontinens huszonegy orszá-

gában ünnepelték idén a házasság he-

tét, melynek magyarországi záró

programjaként Kárpát-medencei csa-

ládi napot tartottak az Or-

szágházban. A Kárpát-me-

dencei Családszervezetek

Szövetségének meghívására

február 14-én Magyarország

számos településéről és négy

környező országból mintegy

nyolcszázan érkeztek az ün-

nepségre. Szlovákiából a Csa-

ládlánc tagszervezetei – köz-

tük a Carissimi Nonprofit

Alap – képviseletében 140-en

lehettek részesei a felejthetet-

len élményt nyújtó rendez-

vénynek. 

Az érkező vendégeket az Óbudai

Népzenei Iskola növendékei szóra-

koztatták, Cehelnik Kitty szepsi gim-

nazista verset mondott, és közös ének-

lésre is sor került. A meghívottak egy

napra birtokukba vehették a magyar

Országgyűlés épületét amelyet, mint

Balog Zoltán, az emberi erőforrások

minisztere a főlépcsőn tartott beszédé-

ben mondta: az ő nagyapáik, dédapáik,

magyar mesteremberek építettek egye-

bek mellett szlavóniai tölgyekből, Er-

dély, a Felvidék aranyából, köveiből.

Kiemelte, hogy minden a családban

dől el. A kormány a gazdasági teljesít-

mény függvényében igyekszik megad-

ni a támogatást a magyar nyelv tanulá-

sához, a magyar iskolába járáshoz, „de

mindez semmit nem ér, ha a családok-

ban nincs magyar szó, magyar szeretet,

magyar mese, magyar ének.” 

Az eseménysorozat a felnőttek számá-

ra a felsőházi teremben eladásokkal foly-

tatódott, a gyermekeket kézműves-fog-

lalkozások, csoportos játékok, közösségi

és kulturális programok, táncház várta, és

megnézhették az őrezred bemutatóját.

Novák Katalin család- és ifjúság-

ügyért felelős államtitkár beszédében

úgy fogalmazott, hogy a nemzetpolitika

magában, család- és népesedéspolitika

nélkül életképtelen. Olyan, mint az au-

tó motor nélkül vagy az emberi test szív

nélkül. Az államtitkár asszony megha-

tódva beszélt a Carissiminek a rendez-

vényről. „Ilyenkor érezzük munkánk ér-

telmét. Itt van együtt nyolcszáz ember,

Magyarországról és a határon túli terü-

letekről egyaránt, közösen énekeljük a

Himnuszt, és ugyanazokról a kérdésről

gondolkodunk ugyanazon a nyelven,

teljesen hasonló irányok mentén. Ez a

nemzeti összetartozást jelzi számomra.

Másrészt látjuk, hogy milyen fontosak

az olyan civil szerveződések, amelyek

felemelnek egy ilyen evidens ügyet,

mint a család ügye, és mennyire szüksé-

ges ilyen kérdésekkel kiemelten foglal-

koznunk, hiszen ez az életünk legter-

mészetesebb és ezzel együtt az egyik

legvédendőbb része is egyben. Az, hogy

valamilyen formában családban élünk,

gyermekek születnek, emberek meghal-

nak, vagy az, hogy valaki egészségesen

születik, vagy éppen fogyatékkal kell,

hogy éljen, és ez a családjának mit jelent.

Viszont ha nem foglalkozunk ezzel,

nem hangsúlyozzuk a családnak az ere-

jét, ha nem mondjuk el, milyen fontos,

hogy megszülessenek a gyerekek, hogy

aztán odafigyeljünk rájuk, megosszuk

egymással a tapasztalatainkat, hangsú-

lyozzuk akár a házasságnak, akár a csa-

lád összetartásának az értékét, akkor a

nemzet is szegényebb lesz.” Novák Ka-

talin a civil szervezetekkel kapcsolatban

kiemelte: „Nagyon fontos

partnerünk a Nagycsaládo-

sok Országos Egyesülete, a

Kárpát-medencei Család-

szervezetek Szövetsége és az

ő gyermekük, a Családlánc.

Ezek mind olyan kezdemé-

nyezések, amelyek a helyszí-

nen, az adott családokat is-

merve közvetlen kapcsolat-

ban tudják az égető a problé-

mákra a megfelelő megoldá-

sokat kínálni. Egy miniszté-

riumban akármennyit fog-

lalkozunk is ezekkel a kérdé-

sekkel, nem tudunk olyan pontos infor-

mációkhoz jutni, mint ők. Ezért az a

dolgunk, hogy minél többet beszéljünk

egymással, közösen meghatározzuk a

pozitív irányokat, utána megadjuk ezek-

nek a szervezeteknek a szükséges támo-

gatást akár ennek a rendezvénynek a

megszervezéséhez, a KCSSZ működé-

séhez vagy számos más, egyedi eset-

ben.”

Délután lehetőség nyílt múzeumlá-

togatásra, este pedig cirkuszi előadá-

son vehettek részt az érdeklődők. A

parlament delegációs termében pedig

a Családlánc mozgalom tagszerveze-

teinek vezetői tanácskoztak. Ismertet-

ték a tervezett idei rendezvényeket, és

felhívták a figyelmet a Nemzeti

Együttműködési Alap (NEA) által

kiírt pályázatokra. Döntöttek arról,

hogy a 18. életévüket betöltő, de még

családalapítás előtt álló fiatalokat is

bevonják a mozgalom tevékenységé-

be, őket ugyanis eddig elhanyagolták.

Szóba került továbbá, hogy a Kárpát-

medencében működő magyar fogya-

tékosszervezetek számára is szükség

volna létrehozni a Családlánchoz ha-

sonló mozgalmat.                         (t)

Balog Zoltán, Novák Katalin és dr. Szabó Endre, a KCSSZ elnöke  
a résztvevők között. Fényképezte: Hideghéthy Andrea, Felvidék.ma.
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A Carissimi Nonprofit Alap 2014-ben

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.

Az adófelajánlásoknak köszönhetően tizenkét családnak

nyújtottunk anyagi segítséget (külföldi és itthoni gyógyke-

zelés, rehabilitáció, gyógyászati segédeszközök). A Carissi-

mi anyagi támogatásával az EDuKid munkatársai hallás-

szűrést végeztek és ismeretterjesztő előadásokat tartottak

szlovákiai iskolákban és óvodákban. Támogattuk a fogyaté-

kos gyermeket nevelő családok nyári táborát, két személy-

nek a Csíkszeredában tartott, Együtt a fogyatékkal élőkért

c. konferencián, másik kettőnek pedig egy budapesti, autiz-

mussal foglalkozó továbbképzésen való részvételét, a Kuty-

tyomfitty Társulat egyik előadását, amelyet értelmi és hal-

mozottan sérült fiataloknak és családtagjaiknak tartott, va-

lamint hozzájárultunk annak az útnak a költségeihez,

melynek során az érsekújvári gimnazisták egy vak barát-

juknak elvitték az általuk készített hangoskönyvet.

Februárban a budapesti De JuRe Alapítvány meghívá-

sára több szlovákiai óvónővel sérült gyermekek integrá-

cióját elősegítő óvónői tréningen vettünk részt, és jelen

voltunk a magyar parlamentben megtartott Kárpát-me-

dencei családtalálkozón. Márciusban a Magyisszal a

nagymagyari alapiskolában az 1940-es évek gyermek ál-

dozatainak emlékére emléktáblát avattunk. Áprilisban

hatodik alkalommal voltunk társszervezői az értelmi fo-

gyatékos fiatalok galántai versfesztiváljának, májusban

pedig a Visszhang című zenés családi találkozón a Dia-

konia Reformata vendégei voltunk a dunaszerdahelyi re-

formátus templomban. Júniusban galántai fellépésre

hívtuk meg a budapesti Baltazár Színház társulatát.

Szeptemberben budapesti kirándulást szerveztünk ér-

telmi sérült fiatalok, családtagjaik és segítőik számára,

melynek során ellátogattunk a Petőfi Irodalmi Múze-

umba és az állatkertbe. Októberben társszervezői vol-

tunk Százdi Sztakó Zsolt somorjai író-olvasó találkozó-

jának. Ugyancsak októberben került sor a Selye János

Egyetem konferencia-központjában – a Komáromi Pro-

testáns Nőegylettel közösen szervezett – zeneterápiával

foglalkozó szakmai napunkra, amely halmozottan sérült

fiataloknak, szüleiknek és szakembereknek szólt. No-

vemberben részt vettünk az ELTE Bárczi Gusztáv

Gyógypedagógiai Karán tartott Második magyar fogya-

tékosságtudományi konferencián, a Szlovákiai Magya-

rok Kerekasztalának éves konferenciáján Nagymegye-

ren, és bemutatkoztunk a Kultúrával az akadályok ellen

c. rendezvényen Dunaszerdahelyen. 

Támogatóinknak (Bauer Edit, az SZK Kormányhiva-

tala, Velő Polgári Társulás, a Comenius Egyetem magyar

tanszéke, magánszemélyek) köszönhetően a Szlovák

Humanitárius Tanács kiadásában ismét sikerült megje-

lentetnünk lapunknak, a Carissiminek hat számát. Ezek

letölthetők honlapunkról (www.carissimi.sk), ahol több

más információt is találhatnak szervezetünkről. A Face-

book közösségi hálón is sok látogatója van oldalunknak:

https://www.facebook.com/carissimina. 

A Carissimi Nonprofit Alap önkéntes szervezet, tevé-

kenységét tavaly a Bethlen Gábor Alap, az SZK Kor-

mányhivatala, az OTP Bank, a Családlánc, az EPP Group,

a Szlovákiai Magyar Egészségügyi Társaság támogatta,

valamint jó szándékú emberek segítik munkájukkal,

pénzadományukkal, adófelajánlásukkal. Köszönjük va-

lamennyi támogatónk eddigi segítségét, és kérünk min-

denkit, aki teheti, hogy idén is ajánlja fel adója 2 (ha ön-

kéntes munkát végez, 3) százalékát szervezetünk, ezáltal

a fogyatékossággal élő gyermekek javára. 

A jogi személyek és azok a természetes személyek,

akik maguk készítik adóbevallásukat, az adóív megfele-

lő részébe írják be a Carissimi adatait: IČO: 31821910,

právna forma: neinvestičný fond, obchodné meno/ná-

zov: Carissimi n. f., sídlo-ulica: Nám. 1. mája, číslo: 10-

12, PSČ: 81106, obec: Bratislava. Az alkalmazottak

töltsék ki a lapunkban található nyilatkozatot, és az adó

befizetését igazoló nyomtatvánnyal (ezt a munkaadójuk

tölti ki) együtt április 30-áig juttassák el a lakhelyük sze-

rint illetékes adóhivatalba.

Tóth Erika
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Régi ismerősökkel is rendszeresen ta-

lálkozom, akikkel anno együtt voltunk

kezelésen. Most két ilyen találkozásom

is volt. Jarkával, a Zsolna mellől való,

nagybiccsei kerekes székes lánnyal tíz év

múltán találkozunk újra. Akkor, 2004

nyarán autóbalesetet követően került az

NRC-be, és ott szerelembe esett Marcel-

lel, egy szintén kerekes székes fiúval.

Marcel hegymászás közben sérült meg.

Jarka azon a nyáron vette át bakkalau-

reusi diplomáját, s most elmondja, hogy

az egyetemet abbahagyta, és azóta a

nagybátyja üzemében dolgozik könyve-

lőként. Egyébként mankóval már egész

hosszú távokat képes megtenni, csak

még bokától lefelé béna a lába, és így

eléggé különös a járása, mivel a lábfeje

élettelenül lóg.

*  *  *

A másik, még nála is régebbi isme-

rős, Karol, a turócszentmártoni kato-

na, aki tulajdonképpen cseh. Vele még

’97-ben találkoztam, de azóta elkerül-

tük egymást. Ezért egyik este azt szá-

molgatjuk, hogy azóta ki hányszor volt

itt, és ugyanaz a szám jön ki mindket-

tőnknek: négy alkalom, majd húsz év

alatt. Az egészségbiztosítók a fogukat

szívják, mikor meglátnak egy beutalá-

si kérvényt, és mikor végül kegyesked-

nek elfogadni, azt úgy teszik, mint

amikor koldusnak ad valaki alamizs-

nát. Engem háromszor utasítottak el,

míg végül a negyedik kérvényemet el-

fogadták. Azonban akkor sem jöhettem

még vagy egy évig, mert az NRC épp

pereskedett a biztosítóval, amely nem

volt hajlandó fizetni.

Visszatérve Karolra, ő fáról esett le

olyan szerencsétlenül, hogy a lába bele-

akadt az ágba, és eltörött a gerince.

Most ő is motoros kocsin jár, mint én.

Otthon a felesége ápolja. Van két fia, az

egyik Csehországba nősült. A másfél

éves unokája a legfőbb büszkesége, és

nekem is végig kell néznem a róla ké-

szült videókat, amelyek a mindig nála

levő tabletjén vannak. Az eső reggeltől

estig zuhog, alig tudjuk kidugni az or-

runkat, hogy egy kis friss levegőt szip-

pantsunk, és ő az előtérben wifin nézi

meg az időjárás-előrejelzést, hogy ki-

sakkozza, mikor van negyedórás eső-

szünet, amikor elugorhat a közeli Det-

vanba, sörre.

Mások meg percekkel a kapuzárás

előtt érkeznek meg, amiben semmi kü-

lönös nincs, hiszen a páciensek nagy

része az estéket házon kívül tölti, és ők

ilyenkor térnek vissza. Engem is hív-

nak, de nekem semmi kedvem sincs

ilyen esőre hajló időben kimenni, ami-

kor bármelyik pillanatban leszakadhat

az ég. Meg aztán a kedvenc helyem,

épp az időjárás miatt, még nem is nyi-

tott ki. Így aztán maradok az épület-

ben, vagy pedig sétálok a környéken.

Felkapaszkodom a Marinához, a

gyermekszanatóriumhoz, és leereszke-

dem a másik oldalon, a szerpentinen –

így teszek meg egy nagy kört. Legtöbb-

ször társaságom is van ezeken az

egészségügyi sétákon, mert kettesben

hallgatni is jobb.

*  *  *

Ma megy haza a szobatársam, és

már öt előtt kelünk, mivel hatkor jön

érte a betegszállító, amely hazaviszi,

mivel még három másik beteget is össze

kell szednie. A korai időpont miatt még

reggelit se kap, az éjszakás ápoló hoz

neki úti csomagot, hogy egész nap le-

gyen mit ennie.

Ma Miro szolgál, két ápolónővel,

mivel a magatehetetlen betegeket két-

óránként forgatni kell, hogy ne legye-

nek felfekvéseik, és ahhoz bizony kell a

férfierő. Én nem igénylem, hogy velem

is végigcsinálják ezt a procedúrát, mi-

vel megszoktam, hogy egyik oldalamon

fekve aludjam végig az éjszakát, de ők

kétóránként mégis bejönnek ellenőriz-

ni, hogy nincs-e valamire szükségem,

és rendszerint a legédesebb álmomból

vernek fel. Úgyhogy ez sem megoldás.

*  *  *

Két napig egyedül vagyok a szobá-

ban, mivel csütörtökön van a felvételi

nap, és ekkor érkeznek az új betegek.

Délben, mikor megyek ebédelni (én a

szobában étkezem, de az önállóbb pá-

ciensek lent, a közös étkezőben, ezért

ilyenkor mindig nagy a torlódás a lif-

teknél), már ott találom Horváth urat,

aki azonban a neve ellenére egy szót

sem tud magyarul. Az Erdőhátról

van, és egész családja elkísérte. Később

kiderítem, hogy előttem épp ő feküdt az

ágyamon, csak kórházba kellett men-

nie, megoperálták, és most jött vissza.

Ehhez képest elég elveszettnek tűnik,

többször is elsírja magát, alig akarja

elengedni a feleségét, és utána is fél-

óránként hívogatja telefonon.

Folyt. köv.

Sztakó Zsolt

Hat hét Kovácsfalván IV.

Az előző számunkban feltett kérdésekre a helyes válaszok: 1. A Csángó Rádió főszerkesztője Lőrinc Celesz-

tin. 2. Dunkel N Norbert Komáromban tartott előadást. 3. A fehér bot világnapja október 15-én van. 

A Carissimi könyv ajándékát Faragó Irén harmaci olvasónk nyerte. Gratulálunk!
Kedves Olvasóink! Ezzel befejeződött a múlt évben indított játékunk. Köszönjük, hogy velünk játszottak.

Olvassák továbbra is a Carissimit! És ha van kérdésük, észrevételük, írják meg. E-mailben a
carissimi.lap@gmail.com vagy levélben a Carissimi, Bučinová 14, 821 07 Bratislava címre.
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Magyar–szlovák, szlovák–magyar szótár

állandó kiállítás – stála expozícia
Asperger-szindróma – Aspergerov syndróm
autisztikus spektrum – autistické spektrum
Down-szindróma – Downov syndróm
drámaterápia – dramatoterapia
érfal – cievna stena
érsebész – cievny chirurg
értelmi sérült – mentálne postihnutý
gyógypedagógiai múzeum – múzeum špeciálneho 

školstva
hajszáleresség – metličky, modré žilky 
izompumpa – svalová pumpa
járvány – epidémia
keringési zavarok – poruchy obehovej sústavy
kompressziós harisnya – kompresívne pančuchy
kompressziós kezelés – kompresívna liečba
kompressziós pólya – elastický obväz
kötőszövet – spojivové tkanivo 
kutyaterápia – canisterapia
lábszárfekély – vred predkolenia
lakóotthon – podporované bývanie
mélyvénás trombózis – trombóza hlbokých žíl
nehézlábérzés – pocit ťažkých nôh 
Nemzeti Rehabilitációs Központ – Národné rehabilitač-

né centrum (NRC) 
önkéntesség – dobrovoľníctvo
Picht-féle írógép – Pichtov písací stroj
pontozó – bodadlo
Rett-szindróma – Rettov syndróm
sarjszövet – granulačné tkanivo
tapintható domború térkép – plastická mapa
tünet – symptóm
ujjábécé – prstová abeceda
vénabillentyű – žilové chlopne 
vérrög – krvná zrazenina, trombus
visszér – kŕčová žila

Aspergerov syndróm – Asperger-szindróma 
autistické spektrum – autisztikus spektrum 
bodadlo – pontozó 
canisterapia – kutyaterápia 
cievna stena – érfal 
cievny chirurg – érsebész 
dobrovoľníctvo – önkéntesség 
Downov syndróm – Down-szindróma 
dramatoterapia – drámaterápia 
elastický obväz – kompressziós pólya 
epidémia – járvány 
granulačné tkanivo – sarjszövet 
kompresívna liečba – kompressziós kezelés 
kompresívne pančuchy – kompressziós harisnya 
kŕčová žila – visszér 
krvná zrazenina, trombus – vérrög 
metličky, modré žilky – hajszáleresség 
mentálne postihnutý – értelmi sérült 
múzeum špeciálneho školstva – gyógypedagógiai múzeum 
Národné rehabilitačné centrum (NRC) – Nemzeti

Rehabilitációs Központ 
Pichtov písací stroj – Picht-féle írógép 
plastická mapa – tapintható domború térkép 
pocit ťažkých nôh – nehézlábérzés 
podporované bývanie – lakóotthon 
poruchy obehovej sústavy – keringési zavarok 
prstová abeceda – ujjábécé 
Rettov syndróm – Rett-szindróma 
spojivové tkanivo – kötőszövet 
stála expozícia – állandó kiállítás 
svalová pumpa – izompumpa 
symptóm – tünet 
trombóza hlbokých žíl – mélyvénás trombózis 
vred predkolenia – lábszárfekély 
žilové chlopne – vénabillentyű 

A lap támogatói:

Máté Béláné (Újlót)
Velő Polgári Társulás (Dunaszerdahely)

carissimi.lap@gmail.com

Összefogás az értelmi sérültekért

Családi nap a magyar
parlamentben – 24. oldal

A Tesco áruházak látogatói 2008 óta már Szlovákia számos városában, így Dunaszerdahelyen is, hozzászokhattak,
hogy az adventi időszakban a hétvégeken pólós fiatal önkéntesek szólítják meg, és kedvesen az értelmi sérült embe-
reket segítő társulás támogatására kérik őket. Tavaly sem volt ez másként. A gyűjtésben a helyi iskolák több mint száz
tanulója vett részt, többségükkel később is jó kapcsolatot ápolnak az érintettek. „Nekünk, szülőknek nagyon jólesik,
hogy ezek a fiatalok egyenrangúként viszonyulnak a mi értelmi sérült gyermekeinkhez” – mondja az egyik édesanya,
Andics Olga. „Köszönet illet mindenkit, aki bármi módon hozzájárult a gyűjtés sikeréhez: a szervezőket, az önkénte-
seket, társulásunk asszonyait, akik ajándékokat készítettek az adományozóknak és a segítőknek” – teszi hozzá
Roman Mičlo, a társulás önkéntes munkatársa. A civil szervezetek ernyőszervezeteként működő Szlovák
Humanitárius Tanács – együttműködve a Tesco Alapítvánnyal és a szlovákiai Tesco Stores társasággal – a gyűjtéshez
szükséges háttérmunkát végzi, és garantálja, hogy a befolyt összeget a szervezetek a megadott célra fordítják.
Patrícia Sluťaková, a Tesco Stores munkatársa elmondta, hogy Dunaszerdahelyen legutóbb 3569,54 euró gyűlt
össze. A társulás a pénzt rehabilitációra és a bútorzat felújítására fordítja.

Több 
mint kutya:
segítő-
kutyákkal
boldogan –
20. oldal

Képek: archívum (1., 2.), Kohut Árpád, Burányi
Virág, Hideghéthy Andrea, Mohai Balázs (MTI).
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Látogatás a lőcsei
Gyógypedagógiai
Múzeumban

Érzékenyítő tréning
segítőkutyákkal

Kulcs 
az autistákhoz


