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Magyar–szlovák, szlovák–magyar szótár
akadálymentes – bezbariérový
asztali elektronikus olvasókészülék – elektronická čítacia

lupa stolová 
beszélő mérőszalag – hovoriace meracie pásmo
beszélő óra – hovoriace hodinky
detektor bankoviek – pénzfelismerő készülék
drámaterápia – dramatoterapia
értelmi fogyatékosság – mentálne postihnutie
felfekvés (dekubit) – preležanina (dekubit)
folyadékszintjelző – indikátor hladiny
gerincvelő – miecha
hallássérült – sluchovo postihnutý
helyzetjáték – situačná hra
iskolakerülés – záškoláctvo
izomgörcs – svalové kŕče
kerekes szék – invalidný vozík
kézprotézis – protéza ruky
könnyen érthető kommunikáció – ľahkozrozumiteľná

komunikácia
kutyakiképző – výcvikár psov
kutyaterápia – canisterapia
lábprotézis – protéza nohy
látássérült – zrakovo postihnutý
mankó – barla
merev ízület – stuhnutý kĺb
nagyító – lupa
Nemzeti Rehabilitációs Központ – Národné rehabilitač-

né centrum
ortopédiai segédeszközök – ortopedické zdravotnícke

pomôcky
önálló élet – samostatný život
önérvényesítés – sebaobhajovanie
póráz – vodítko
pszichoterápia – psychoterapia 
Szellemi Tulajdon Világszövetsége (WIPO) – Svetová

organizácia duševného vlastníctva (WIPO)
szemkontaktus – očný kontakt
szerzői jog – autorské právo
színfelismerő készülék – indikátor farieb
szituációs játék – situačná hra
szocioterápia – socioterapia
szorongás – úzkosť
tapintható óra – hmatové hodinky 
terápiás kutya – terapeutický pes
tűbefűző – navliekač ihiel
ultrahangos akadályjelző – ultrazvukový detektor preká-

žok
Vakok és Gyengén Látók Szlovákiai Uniója – Únia nevi-

diacich a slabozrakých Slovenska
vakvezető kutya – vodiaci pes
zoknipárosító – párovač ponožiek

autorské právo – szerzői jog 
barla – mankó 
bezbariérový – akadálymentes 
canisterapia – kutyaterápia 
dekubit – felfekvés (dekubit)
detektor bankoviek – pénzfelismerő készülék 
dramatoterapia – drámaterápia 
elektronická čítacia lupa stolová – asztali elektronikus olva-

sókészülék 
hmatové hodinky – tapintható óra 
hovoriace hodinky – beszélő óra
hovoriace meracie pásmo – beszélő mérőszalag 
indikátor farieb – színfelismerő készülék 
indikátor hladiny – folyadékszintjelző 
invalidný vozík – kerekes szék 
ľahkozrozumiteľná komunikácia – könnyen érthető kom-

munikáció 
lupa – nagyító 
mentálne postihnutie – értelmi fogyatékosság 
miecha – gerincvelő 
Národné rehabilitačné centrum – Nemzeti Rehabilitációs

Központ 
navliekač ihiel – tűbefűző 
očný kontakt – szemkontaktus 
ortopedické zdravotnícke pomôcky – ortopédiai segédesz-

közök 
párovač ponožiek – zoknipárosító 
preležanina (dekubit) – felfekvés (dekubit) 
protéza nohy – lábprotézis 
protéza ruky – kézprotézis 
psychoterapia – pszichoterápia 
samostatný život – önálló élet 
sebaobhajovanie – önérvényesítés 
situačná hra – szituációs (vagy helyzet-) játék 
sluchovo postihnutý – hallássérült 
socioterapia – szocioterápia 
stuhnutý kĺb – merev ízület 
svalové kŕče – izomgörcs 
Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO) –

Szellemi Tulajdon Világszövetsége (WIPO) 
terapeutický pes – terápiás kutya 
ultrazvukový detektor prekážok – ultrahangos akadályjelző 
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska – Vakok és

Gyengén Látók Szlovákiai Uniója 
úzkosť – szorongás 
vodiaci pes – vakvezető kutya 
vodítko – póráz 
výcvikár psov – kutyakiképző 
záškoláctvo – iskolakerülés 
zrakovo postihnutý – látássérült 

A lap támogatói:

Human International Polgári Társulás,
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Új trend 

és válásbiznisz

Tartalom

Május 15-ét írtunk, vagyis a család világ-
napja volt. Miközben családtámogató intézke-
désekről szóló tudósítások, hangulatos család-
rendezvényeket bemutató üdítő képsorok pe-
regtek a tévében, azon töprengtem, miért ódz-
kodnak harmincas éveikben járó, úgymond, vi-
rágkoruk teljében lévő fiaink, lányaink a házas-
ságtól, családalapítástól. Azok is, akik rendezett
családban születtek és nőttek fel. Sok korom-
beli szülő gondja ez: a fiatalok képtelenek élet-

re szóló döntést hozni, felelősséget vállalni, nem bíznak magukban,
hogy képesek kitartani egy életen át egy kötelékben. A korszellem és a
fiatalok érdeklődéséért versengő média sem a kölcsönös bizalom, em-
pátia, segítőkészség alapján épülő család malmára hajtja a vizet.

Véletlenül a kezembe akadt egy pazar kiállítású, kötetnyi terjedelmű,
fiatalok közt igencsak népszerű bulvárlap előző havi száma. Belőle ér-
tesültem arról, hogy a tengerentúlon egyre több pszichológus vitatja az
élethosszig tartó párkapcsolat létjogosultságát; az, úgymond, nem
egyeztethető össze az emberi természettel. Az újraértelmezett tartós
párkapcsolatból – a „bölcs” eszmefuttatás szerint – 3-4 belefér egy em-
ber életébe, sőt ennyi volna ideális. Ergo új divat van kialakulóban. El-
váltnak lenni már nem szégyen, a válás természetes dolog. Eszerint az,
hogy a házasságoknak ma több mint a fele válással végződik, egy ígé-
retes jövő záloga. Nem meglepő, hogy az új trendekre érzékeny üzleti
szférába a jól bevált lángnyelős, tűzijátékos esküvőrendező ipar mintá-
jára berobbant a még nagyobb fogással kecsegtető válásbiznisz. „Váló-
félben van? Gratulálunk! Most kezdődik az új élete” – olvasható a váló
feleknek vigaszt, bátorítást nyújtó „csupa emberszeretet” honlapokon. A
gombamód szaporodó weboldalakon találnak életmódtippeket, terape-
uták, pszichológusok tanácsait; az „elengedés lelki folyamatának” meg-
könnyítéséhez dörzsölt vállalkozók kínálják hajmeresztő szolgáltatása-
ikat, és bizarr termékeiket a válás után egyedül maradt emberek felvi-
dítására. Csupán arról nem esik szó, hol a helye az új trendben a cser-
benhagyott csecsemőnek, kisgyermeknek, serdülőnek, ki ad életmód-
tippet az ilyen manipulációkkal szétzüllesztett családokból kihullott
idős szülőknek, gyógyíthatatlan betegeknek, fogyatékkal élőknek… Ki
látja el, ki segíti, ki vidítja fel őket kiszolgáltatott helyzetükben?

Szerencsére ennek a sekélyes, olcsó és felelőtlen szórakozást kínáló
magazinnak azért még van a médiapiacon alternatívája. És a szórakoz-
tatóipar által termelt szeméthegyek fölött is megcsillan egy-egy valódi
ékkő. A férfi és nő közötti szerelem, szeretetkapcsolat csodájáról, a ben-
sőséges családi élet szépségéről énekel idei turnéján Andrea Boccelli. A
neves olasz tenor, aki 12 éves korában elvesztette látását, május 28-án a
barcelonai Sagrada Familia (Szent Család) székesegyházban kezdett
körútja során június 22-én a számunkra is elérhető Budapesten, illetve
28-án Prágában varázsolja el közönségét gyönyörű hangjával, a hiteles
művészet eszközeivel hirdetve: a férfi és nő házassága nagy misztérium,
és a család az emberség iskolája. 

Gyepes Aranka
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Amikor 1914 nyarán Szarajevóban

eldördültek a végzetes lövések, majd

kitört a később nagy háborúnak – mai

nevén I. világháborúnak – nevezett öl-

döklés, csak kevesen sejtették, mennyi

rokkantja lesz majd az összecsapások-

nak. Ám mihelyt „a levelek lehullot-

tak”, kiderült, hogy a frontokról csak

kevesen térnek majd vissza épségben,

egészségesen. Egyre nagyobb gondot

okozott a harctérről rokkantan hazaér-

kezők tömege. Ezért gróf Tisza István

miniszterelnök már 1915 áprilisában

tanácskozást hívott össze, amelyen gróf

Klebersberg Kunó (1875–1932) vallás-

és közoktatási államtitkárt bízta meg a

rokkantügy felügyeletével. 

Klebersberg hamar felismerte, hogy

az egyéni jótékonykodás már nem elég.

A nagyszámú rokkant ellátásához csak

a törvény szigorával lehet megteremte-

ni a feltételeket. A rokkantügy kezelé-

sének alapját az 1915. évi XV. tc. vetet-

te meg. 8. §-a kimondta, hogy „a rok-

kanttá vált, legénységi állományba tar-

tozó egyéneket, amennyiben kilátás

van arra, hogy keresetképességüket

egészben vagy részben visszanyerhetik,

orvosi utókezelésben és gyakorlati ok-

tatásban kell részesíteni, s hogy a mű-

végtagokra szorulókat ilyenekkel el kell

látni. … Az, aki magát egy e célra szer-

vezett orvosi szaktanács véleménye

szerint szükséges orvosi utókezelésnek

vagy művégtag alkalmazásának és gya-

korlati oktatásnak alá nem veti, elvesz-

ti igényét a rokkantnyugdíjhoz vagy a

rokkantak házának ellátási állományá-

ba való felvételhez.” 

E törvényben lefektetett elvek meg-

valósítására alakult meg 1915-ben a m.

kir. Rokkantügyi Hivatal. Ez vette át a

sérült, csonkított és idült belbetegség-

ben (tuberkulózisban) szenvedő kato-

nákat a katonai igazgatástól és utalta

őket a megfelelő állami (civil) intéz-

ménybe. Ilyen kettő is volt Budapesten,

a Révész, illetve a Timót utcai 1200-

1200 ágyas utókezelő intézet. Vidéken

elsőként Pozsonyban, 1915. július 11-

én nyílt meg egy újabb, ezerágyas. A

Ferdinánd bolgár király utcai Csáky-

iskolában berendezett intézet a pozso-

nyi XIX. helyőrségi kórház XVII. osz-

tályaként kezdte meg működését. (Az

említett utca csak 1915 és 1920 között

viselte ezt a nevet, korábbi neve Vadász-

sor utca volt, jelenleg a híres cseh tör-

ténészről, F. Palackýról van elnevezve.)

Később önállósult, és 1915 őszétől a

Rokkantügyi Hivatal Pozsonyi Intéze-

teként, majd 1917. március 15-étől

mint az Országos Hadigondozó Hiva-

tal Pozsonyi Intézete működött. Veze-

tője az 1914-ben alapított pozsonyi

Erzsébet Egyetem sebészeti klinikájá-

nak – ez az Országos Kórház sebésze-

ti osztályának klinikai szintre emelésé-

vel jött létre – professzora, Bakay Lajos

(1880–1959) volt.

Az intézmény 1916. december 1-jétől

Rokkantak Lapja címmel saját újságot

adott ki. A nyitó szám vezércikkét Ba-

kay írta. Ebből idézzük a ma is elfogad-

ható gondolatot: „Az állam minden esz-

közt és módot megragad, hogy segítsé-

gére legyen rokkantjainknak, ezt bizo-

nyítja már most a rokkantintézmények

olyan láncolata, hogy külföldön is párját

ritkítja, de akaratot, energiát sajnos sem-

miféle mesterséges orvosi vagy tanügyi

manőverrel sem lehet másba átültetni.

Az akarat a legjobb mankó!” A lapból is-

meretes a pozsonyi intézet felépítése is: 

1. Utókezelő intézet: a) sebészeti

osztály, b) testegyenészeti (azaz orto-

pédiai) osztály, c) fogászati laboratóri-

um, d) röntgenlaboratórium, e) ideg-

vizsgálati laboratórium. 

2. Protézisműhely, ehhez csatlakozik

az a) ortopédcipész-műhely és a b)

kötszerészműhely. 

3. A rokkantak ipari és elméleti okta-

tása 28 féle ipari tanfolyamon, továbbá

az analfabéta-, elemi és ipartanonc-is-

kolai tanfolyamon. 

4. Munkaközvetítő hivatal. 

A továbbiakban az utókezelő sebé-

szeti és testegyenészeti osztályára össz-

pontosítunk. Bakay professzor a po-

zsonyi fémipari szakiskolát találta leg-

alkalmasabbnak a protézisgyártás po-

zsonyi bázisának. Budapesten szintén

hasonló intézmény, az állami felső

ipariskola adott helyet a protézismű-

helynek. Innen választotta ki Bakay

Boell Ferencet. 

Boell Ferenc 1883-ban Budapesten

született. A háború kitörésekor Neu-

mann H. budapesti orvosiműszer-gyá-

ros üzletvezetője volt. Nem a frontra

vonult be, hanem az említett iparisko-

lában működő protézisműhelybe. In-

nen vezényelték őt át Pozsonyba, az

1915. július 2-án megnyílt művégtag-

műhelybe. A pozsonyi rokkantintézet

1916 januárjában saját ortopédcipész-

műhellyel bővült. Ennek vezetője a ne-

ves pöstyéni cipészmester, Schultz Re-

zső lett. 

Bakay professzor hamar megkedvel-

te a kitűnő szakmai munkát végző Bo-

ellt. Általában keddenként találkoztak:

a professzor ekkor vette le a rokkant

személy csonka végtagjáról a gipsz-

mintát. Ennek alapján gyártotta le Bo-

ell, ill. felügyelete alatt beosztottjai a

láb- vagy kézprotézist. Bakay a „fel-

adáskor”, azaz az elkészült protézis fel-

próbálásakor jelent meg ismét. Leg-

többször elégedetten konstatálta, hogy

Boell ismét „remeket” alkotott. Boell e

kitűnő munkásságának is volt köszön-

hető, hogy Bakay professzor merész

tettre szánta el magát. Miután a Po-

zsonyban készült protézisek az 1916-

os berlini és kölni kiállításon is sikert

arattak, úgy döntött, hogy – a pestiek

A pozsonyi Rokkantügyi Intézet művégtagműhelye

Boell Ferenc emlékezete
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Ünnepelnek a szlovákiai látássérültek
25 évvel ezelőtt, 1990-ben jött létre s az ország legnagyobb fogyatékosszervezetévé vált a Vakok és Gyengén Lá-

tók Szlovákiai Uniója. Legfőbb célkitűzése: hozzásegíteni a látássérült embereket a teljes értékű, méltóságteljes élet-

hez és a társadalomba való integrálódáshoz. A több mint négyezres tagságot az érintetteken kívül családtagjaik, ba-

rátaik és támogatóik alkotják. A központi tanács Pozsonyban székel, az országban hatvanöt alapszervezetük és nyolc

kerületi tanácsuk működik. Nyolc kerületi szakmai központ munkatársai nyújtanak szociális szolgáltatásokat, szoci-

ális tanácsadást és rehabilitációt folytatnak, ha szükséges, a kliens lakóhelyén. Szolgáltatásaik ingyenesek. 

Évente számos országos rendezvénnyel igyekeznek ráirányítani a lakosság figyelmét a látássérültek gondjaira. A leg-

nagyobb szabású a Fehér pasztellceruza elnevezésű, adománygyűjtéssel

egybekötött őszi rendezvénysorozat. Az évforduló alkalmából májusban

pozsonyi székhelyükön nyílt napot tartottak. Az érdeklődők megismer-

hették az életüket megkönnyítő segédeszközöket: beszélő számítógépet,

tapintható és beszélő órát, nagyítókat stb.; kipróbálhatták a fehér bottal

való járást vagy azt, hogyan tud boldogulni a konyhában, aki nem lát.

Nagy sikert aratott a vakvezetőkutya-bemutató, és hasznosnak bizo-

nyult az ingyenes látásszűrés. A látogatók A fény útja című fényképki-

állításon a látássérült alkotók műveit is megnézhették.

Felvágják az ünnepi tortát.

rosszallása ellenére: ők ter-

veztek hasonló bemutatót –

1917-ben Pozsonyban ren-

dez kiállítást. 

Az 1917. július 18-án

kezdődő Országos Hadi-

gondozó Kiállítás megnyi-

tóján – a rendezvényt fő-

védnöke, Habsburg Iza-

bella királyi hercegnő nyi-

totta meg – megjelent Po-

zsonyban az Országos Ha-

digondozó Hivatal vezér-

kara, gróf Teleki Pál elnök-

kel az élen. Évek múltán visszaemlé-

kezésében Bakay így értékelte a kiállí-

tást: „Teljesítette a hozzáfűzött remé-

nyeket, amennyiben nemcsak a hazai

szakköröket elégítette ki, hanem a

központi hatalmak országaiból és a

semleges államokból is sok szakem-

bert vonzott oda, tanúságot téve kul-

túr-niveaunkról.” 

E siker egyik kovácsa Boell volt, aki

ekkor már egy kis csapat élén állt (a ko-

rabeli fényképen az ülő sorban az ötö-

dik, bal karján x jelzéssel). Mint isme-

retes, az összeomlás után mind az Er-

zsébet Egyetem, mind a Rokkantinté-

zet megszűnt. Boell további sorsáról dr.

Ján Kubisnak a pozsonyi Večerník

1957. január 19-i számában megjelent

Zlaté ruky (Arany kezek) című írásából

értesülünk. Kubis szerint a Bakay

utódjául az Erzsébet Egyetem „helyé-

be” lépő Komenský Egyetemre kineve-

zett Kostlivý sebészprofesszor kérésére

Boell nem tért vissza Budapestre. Egy-

kori műhelyéből az ODIP nevű szö-

vetkezet alakult, amely máig – értsd:

1957-ig – ortopédiai segédeszközöket

gyárt. Kubis 1957-ben valószínűleg

nem írhatta meg, hogy Boell a „felsza-

badulásig” (1945-ig) önálló műhelyt

működtetett a Lazaret utca 15. szám

alatt, és ennek termékeit a Köztársaság

tér (ma Szlovák nemzeti felkelés tere)

22. szám alatti üzletében árulta. 1945

után a műhelyt államosították,

Boell pedig az említett ODIP

tagja lett. 

Azt viszont már Kubis dr. is

megírhatta, hogy a 74 éves „Bo-

ell báči” még állandóan dolgo-

zik. „Túlzás nélkül állíthatjuk,

hogy neve örökre összeforrt a

szlovák szívsebészet fejlődésé-

vel, mert egyedül ő képes fény-

kép után, sőt saját fejlesztésűleg

is ajánlani azoknak a műszerek-

nek a tökéletesítését, melyek

nélkülözhetetlenek a szíven,

ereken végzett műtétekkor.” 

Nos, az idézett dicséret ellenére a

„hálás” utókor gyorsan elfelejtette Boell

bácsi érdemeit. Sem a legfrissebb,

2012-ben megjelent Biografický lexi-

kon Slovenska, sem a 2004-ben kia-

dott Történelmi pillantás az ortopédia

és traumatológia keletkezésére és fejlő-

désére című, szlovák szerzők által írt

kis kötet nem említi sem a pozsonyi

Rokkantintézetet, sem Boell nevét. 

E kis írás ebből az adósságból próbált

törleszteni. A szerző ezúttal is köszöni

Frideczky János úrnak, a Pozsonyi Ca-

sino újraindítójának a Boell-dokumen-

tumok felkutatásához nyújtott önzet-

len segítségét.               Dr. Kiss László
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Röviden mondd el a legfontosabbakat

magadról. 

Húszéves vagyok, Rétén lakom. Sze-

retek tornázni, szeretem a testépítést, a

focit… 

Láttam rólad egy képet az egyik közös-

ségi oldalon, ahol kerekes székben ültél…

Nagyon meglepődtem, de aztán rájöt-

tem, hogy a szalagavatós képeken sem

láttalak, az érettségin sem találkoztunk,

és egy ideje nem hallottam felőled sem-

mit. Azt hittem, otthagytad a sulit, most

meg látom, hogy az új végzős osztály tag-

ja lettél. Mi történt pontosan? 

Akkor nyár végén motorbalesetem

volt. Négy hónapra kórházba kerültem,

mivel megsérült a gerincvelőm, derék-

tól lefelé lebénultam. Kezdetben még

az ujjaimat sem tudtam mozgatni,

mert jóformán mind a négy végtagom

sérült. A karjaim is olyanok voltak,

mint most a lábam. Aztán az ujjaimat

sokat mozgattam. Az elején nagyon

rossz volt, csak a fejem mozgott, de

idővel minden jobb lett. Később szö-

vődmények léptek fel, felfekvések meg

ilyenek, ezért voltam olyan sokáig kór-

házban. A szövődmények miatt még

három hónapig otthon feküdtem; nem

ülhettem, és tornázni sem tudtam.

Majd Kovácsfalvára, a Nemzeti Reha-

bilitációs Központba kerültem. Két

hónapot, pontosabban hetven napot

töltöttem ott. Ez segített, mert fel tud-

tam végre ülni, ami elég nagy dolog

volt. Minden kisebb lépésnek örültem,

annak például, hogy felállítottak. Má-

sok persze ennél sokkal többet vártak,

de hát nem megy ez olyan gyorsan, ah-

hoz hosszabb időre volna szükség. 

Mióta vagy kerekes székben?

Tavaly márciustól, mivel sokat fe-

küdtem, elhúzódott. Nagyon sokat

kellett tornáznom, mert a fekvéstől az

inak lerövidültek, az izmaim elernyed-

tek, így a mozgás is nehezebben ment.

Ha hamarabb kezdtem volna tornázni,

nincsenek ilyen gondjaim, s már előbb-

re tartanék.

Jársz rehabilitációra, vagy otthon vég-

zed ezeket a gyakorlatokat? 

Először Kovácsfalván tornáztak ve-

lem. Nyáron már itthon tornáztam.

Szoktam biciklizni, eljárok kondizni.

Elkezdtem járni a soproni neuroreha-

bilitációs központba, ahol áramot ve-

zetnek a gerincvelőmbe, tulajdonkép-

pen az agyamon keresztül. Egy hétig

vagyok ott, aztán egy hónapot itthon,

szóval havonta ellátogatok oda. Ez az

eljárás elvileg újraindíthatja a velő teljes

működését.

Meddig leszel kerekes székben? Ez

örökös állapot, vagy változhat?

Az orvosok szerint nem fog megja-

vulni. Az egyik azt mondja, nem fo-

gok járni, a másik azt, hogy legfeljebb

mankóval. A gerincvelőm összenyo-

módott, nem szakadt el, szóval van

esély. Ha elszakadt volna, akkor nem

volna nagy esélyem… Mindenkinél

egyéni, hogy kinek mennyi idő kell.

Van, akinek egy-két év, van, akinek

akár tíz. De tökéletesen ez már nem

fog megjavulni, mert mégiscsak velő-

sérülésről van szó. Örülnék, ha leg-

alább mankóval tudnék járni. Hiszek

benne. Az elején én is azt hittem,

hogy a műtét után jobb lesz. De rá-

jöttem, hogy az egész a tornázástól

függ. Vannak izomgörcseim (izom-

rángásaim), amelyekre létezik gyógy-

szer. Illetve az orvosok bevezethetnek

a velőbe egy kis adagolót, amely meg-

szünteti a görcsöket. De ezt nem sze-

retném, és inkább kihagyom az or-

vosságot is, pedig szednem kellene.

Inkább tornázok, mint hogy orvossá-

got szedjek; nem tömöm magamba

ezeket a vegyi anyagokat. 

Akadályokról, szemléletformálásról,
életmódváltásról…

A következő beszélgetést egy kedves ismerősömmel, Szitka Petivel

készítettem. Osztálytársam volt a levelezőn végzett iskolámban, ahova

csak évente 2-3 alkalommal jártam be különbözeti vizsgákat tenni.

Hogy miért pont vele beszélgetek? Nos, erre az alábbiakban fény de-

rül… 
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Tehát mindenképp az a célod, hogy

mankóval megtanulj járni. Az nem ju-

tott eszedbe, hogy annyira megszereted a

kerekes széket, hogy fel sem akarsz majd

állni?

Nem. Bár kezdek hozzászokni… De

azért szeretnék újra járni. Mondjuk, jó

dolog, mert mindig van hol leülnöm,

persze kényelmes is. De olyan nincs,

hogy teljesen megszokom!

Mennyiben változott meg az életed a

történtek után? Itt a napi szükségletekre

gondolok.

Elsősorban akadálymentesíteni kel-

lett az udvart, a lépcsőt, a fürdőszobát.

De szerencsére ezt a biztosító fizette. A

fürdőszobát egyszerű volt megoldani,

van egy székem, csak átülök, és lezuha-

nyozom.

Hogy élted meg lelkileg a történteket?

Volt depressziós időszakom, de

nem emiatt… Hanem mert elhagyott

a barátnőm. Viszont ő emiatt hagyott

el. Már hallottam olyat is valakiktől,

hogy öngyilkos akartam lenni. Ez

nem igaz. Az elején valóban nehéz

volt, de utána megszoktam. Ez van.

Mit csináljak? Élek tovább. Rendbe

jövök, csak idő kell hozzá! Ha rossz a

kedvem, az nem ettől van, hanem a

volt barátnőm miatt. A tolókocsi mi-

att nincs gondom. De bevallom, félek

most csajozni, mert nem tudom, ho-

gyan reagálnának rá, hogy állnak

hozzá. 

Tapasztaltál-e jellembeli változást?

Igen. Jobban megbecsülök mindent,

máshogyan nézek az emberekre, rájöt-

tem, kik az igazi barátok. Ha látok ha-

sonló helyzetben kerekes székest vagy

más fogyatékost, másképp nézek rá.

Tudom, hogy milyen gondjai vannak

pl. az utcán, a lépcsőkön. Szerintem

most már a haverjaim is máshogy néz-

nek ezekre az emberekre, mert tudják,

hogy velem mi van.

Azelőtt mennyire foglalkoztál velük?

Nem mondom, hogy megbámultam

őket, nem is figyeltem nagyon oda rá-

juk. Korábban is normálisnak vettem

mindezt.

Van benned sajnálat irántuk?

Hát, segítségre biztosan szüksége

van mindenkinek, de szerintem leg-

jobban mindenki saját magán segít,

akkor önállóbb lesz. Nem szeretem,

ha valaki sajnálja magát, vagy ha en-

gem sajnálnak. Sokan mondják, hogy

»ha majd meggyógyulsz«, de én nem

vagyok beteg.

Mi a véleményed azokról, akik »ki-

használják« a fogyatékosságukat? 

Vannak ilyenek, de én nem szeretem,

ha külön foglalkoznak velem, másképp

néznek rám. Suliban is megkérdezik,

hogy jól látok-e. Pedig nem a szemem-

mel van a baj. Velem is bánjanak úgy,

ahogy a többiekkel, ne kivételezzenek!

És hogy kihasználom-e? Nem haszná-

lom ki.

Szerinted hogyan lehetne elültetni az

emberekben a fogyatékossággal élők irán-

ti toleranciát?

Nem tudom, hogy mi kellene hozzá.

De szerintem te is jó példa vagy rá, ne-

ked is a családodban van ilyen, más-

képp nézel rá. A suliban pont erről be-

széltünk. Egyik osztálytársnőm terhes;

a 7. hónapban van, és kérdeztük, hogy

ha fogyatékos lenne a gyerek, akkor

mit tenne. Azt válaszolta: akkor elve-

tetné… Akik nem tudják, hogy ez mi-

vel jár – elvetetik.

Mi lenne a megoldás?

Szerintem a fogyatékosok is eljárhat-

nának edzeni, pl. konkrétan a kerekes

székesek. Volt itt valaki, aki a tolókocsit

hozta nekem, ő mesélte, hogy Szlová-

kiában a kerekes székesek 10%-a látha-

tó csak. Ha többen mutatkoznának a

nyilvánosság előtt, jobban megszoknák

őket. Nagyon keveset látok én is, és

szerintem azért viszonyulnak másképp

hozzájuk, mert kevéssel találkozunk.

Például Gombitová is (szlovák énekes-

nő, aki baleset miatt került kerekes

székbe – a szerző) mióta megbénult,

nem ment emberek közé, mert szé-

gyelli (12 év után újra színpadra állt pár

hete az egyik tévéműsorban – a szer-

ző). Ja, és diszkóban sem látsz más ke-

rekes székest, csak engem.  

Viszont van egy tolókocsis bará-

tom – kicsit ismert a médiából –, éli az

életét, emberek közé jár. Így is lehet!

Az ilyen jó példakép, nekem is ő volt a

példaképem. Bár az utóbbi időben ki-

csit túlzásba vitte… Volt itt Szencen is,

van egy klipje, amely igaz történetekről

szól (Príbehy). Kevés ilyen ember van,

aki így áll hozzá! Vannak, akik maguk-

ba zárkóznak.

Mikor ismerted meg? Mesélnél róla?

A baleset után. Valaki mondta,

hogy volt a tévében egy ilyen csávó.

Aztán találkoztunk is párszor, taná-

csokat is ad, és jól el lehet vele szóra-

kozni. Bekim 26 éves, 10 éve van to-

lókocsiban. De valójában tud járni,

úgy lassacskán, segítséggel; ennek el-

lenére tolókocsiban marad, mert egy-

szerűbb, kényelmesebb, meg meg-

szokta. Én az ő helyében már egész

nap járnék, nem ülnék a tolókocsiban!

Neki kicsit komolyabb volt a sérülése,

eggyel feljebb törött el a csigolyája.

Nekem a C6-os sérült, neki a C4-es

és C5-ös törött el. De már 10 éve tor-

názik, ezért tud járni.  

Látom, hogy a szobád fala tele van fo-

cistákkal és testépítőkkel. Te is fociztál?

Igen. A testépítést továbbra is

folytatom. Eddig is nagyon szeret-

tem. Ezenkívül nagyon szerettem

futni rövidtávon, 60 és 100 méteren.

Hogyan oldod meg a kondizást? Ha jól

tudom, a konditermek az emeleten van-

nak.

Ketten felvisznek a lépcsőn. De oda

is csak én járok kerekes székkel, nem

számít nekik, nem fogják akadálymen-

tesíteni.

Mennyire ismered a sportolási lehető-

ségeket Szlovákiában? Paralimpián

nem gondolkodtál még?

Engem a szkanderezés érdekelne,

de ez nálunk, sajnos, nincs. Egyéb-

ként Szlovákia aránylag sikeres a pa-

ralimpián, csak nem olyan területen,

amely engem is érdekelne. Pl. van

egy pingpongklub Bazinban, szóval

lehetőségek vannak, csak kicsi a vá-

laszték.
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Milyen hatással volt a baleseted a tár-

sas életedre? 

Azelőtt nem szoktam diszkóba járni,

de most elkezdtem. Ennek megvan a

maga előnye is, ingyen belépő... Sok ré-

gi ismerőssel találkozom, akik a balese-

tem után sokáig nem láttak. 

Hogyan viszonyulnak hozzád?

Szerintem úgy, mint azelőtt, csak

csodálkoznak rajtam. A családban na-

gyon változott a helyzet. Apa rosszab-

bul viselte, mint anya. Legalábbis az

elején úgy láttam, hogy sokkal komo-

lyabb volt, mint szokott lenni, de már

visszatért a jókedve.

Milyen volt visszatérni az iskolába?

Amennyire emlékszem, nem éppen aka-

dálymentes…

Sajnáltam, hogy nem veletek fejez-

tem be a sulit. Elég nehéz volt újra

hozzászokni a tanuláshoz, 8-9 órán ke-

resztül figyelni. Viszont a baleset előtt

nem voltak olyan céljaim, hogy főisko-

lára menjek, és most ez is megváltozott. 

Akadálymentesítés?! A bejárat előtti

lépcsőkön vannak sínek – babakocsi-

nak. Az én szempontomból nem ér

semmit, mert nagyon meredek. Így az-

tán ketten felkapnak és felvisznek; a

haverom már egyedül is megtanult fel-

vinni. Amúgy sok akadálymentesítés

nincs, az osztálytermünk eleve a föld-

szinten volt, de fiúmosdó csak az eme-

leten van, így oda is fel kell, hogy vi-

gyenek, de olyan szűk az ajtó, épphogy

csak beférek. 

Tehát az iskola nem akadálymentesí-

tett semmit a te érdekedben?

Tudod, »egy évre nem érdemes«.

De gondolhattak volna másokra is, hi-

szen akadálymentesen könnyebb volna

mozgássérülteket integrálni.

Rajtam kívül van még egy lány. Ő

nem tolókocsis, csak nehezen jár. De

szégyelli a tolókocsit, pedig könnyebb

volna vele. Így az anyukájával jár isko-

lába. Szerintem ezt nem kell szégyelle-

ni! Mondjuk, kezdetben nekem is vol-

tak ilyen gondjaim. Megfordult a fe-

jemben, hogy ha egy év után így kime-

gyek az utcára, mindenki engem fog

nézni. De aztán megszoktam. Nem

vagy más, olyan vagy, mint ők, csak ki-

csit alacsonyabb.

Érezted-e a baleseted óta, hogy más-

képp kezelnek, mint előtte?

Igazából azt tapasztaltam, hogy ha

azt mondtam, hogy pl. diszkóba men-

nék, akkor csodálkoznak. »Te diszkó-

ba? Elengednek?« Ha az egyik have-

romnál házibuliban voltunk – reakció:

»Te is mész? Te is ott alszol?« Mintha

nem tudom, mi volna. Persze az elején

féltettek, főleg kivinni valahova, vagy

ha autóba szálltam be, »óvatosan

menj!«. De nekem nincs semmi bajom.

Nem tudom, hogy az egészségügy mi-

lyen Magyarországon, de az emberek

hozzáállása jobb. Kedvesebbek, mint

itt. Sopronban úgy állnak hozzá, hogy

»fogsz járni, minden jó lesz!«, Kovács-

falván meg azt mondják: »tanulj meg

ezzel élni!« Megmutatják, mit hogyan,

de többet nem…

Szó volt már akadálymentesítésről.

Van, amit akadályként élsz meg? 

A baleset óta nem buszozok, inkább

autózok, mert bár némelyik busz fel

van készülve, nem mindegyik. Félek

egyedül kimenni a faluba, városba,

mert nem tudom, hogyan jutok célba.

Szencen a sétányon nagyon nehéz ke-

rekes székkel közlekedni. Az áruhá-

zakban van felvonó, ez jó, de kisebb vá-

rosokban, falvakban már gond van.

Meg kell tanulni kerekes székkel köz-

lekedni: lépcsőn lemenni, hátsó keré-

ken közlekedni stb.

Végezetül szeretnél még valamit hoz-

zátenni vagy üzenni?

Csak annyit, hogy többször kellene

emberek közé menni. Azt üzenem a

hozzám hasonlóknak, hogy higgyenek

magukban! Az én mottóm: minden a

fejben dől el!

Köszönöm szépen a beszélgetést.

Az interjút készítette: 

Slezák Beatrix egyetemi hallgató

ELTE BGGYK

A látássérültekről az Európai Parlamentben
Az Európai Parlament április végi plenáris vitájában a marrákesi szerződés is napirendre került. A Szellemi Tulajdon

Világszövetségének (WIPO) 2013 júniusában Marokkóban tartott értekezletén 186 állam részvételével megszövegezett

dokumentum szerzői jogi kérdésekkel foglalkozik. A vak és gyengén látó s látási képességeikben egyéb okból korláto-

zott személyeknek megkönnyíti a nyomtatott művekhez (Braille-könyvek, hangoskönyvek) való hozzáférést. A megál-

lapodás előírja a szerződő feleknek, hogy korlátozás vagy kivétel törvénybe iktatása révén biztosítsák valamennyi látás-

károsodott személy részére a nyomtatásban megjelent művek sokszorosítását, terjesztését és hozzáférhetővé tételét. Így

szabadabban használhatják majd a különféle formátumú (pl. Braille-írásos) tartalmakat, illetve szükség szerint módosít-

hatják is a formátumukat, nincs szükség hozzá a szerzői jog tulajdonosának jóváhagyására (a szerzői jogi törvény Szlo-

vákiában ezt már lehetővé teszi). Az említett tartalmaknak a közvetítését nonprofit szervezetre bízzák. A szerződő felek

engedélyezik továbbá, hogy az egyszer már átalakított tartalmakat más országokban működő szervezetek rendelkezésé-

re bocsássák, illetve hogy a szerződő felek országaiba importálhatóvá váljanak. Vagyis a cél a tartalmak határokon átíve-

lő elérhetősége. Kósa Ádám EP-képviselő sürgette az Európai Bizottságot, hogy minél hamarabb hozza összhangba az

uniós jogot a szerződés rendelkezéseivel. Így a látássérült személyek akadálymentesen hozzájuthatnának a kulturális ter-

mékekhez. A vitában felszólaló Csáky Pál EP-képviselő szintén fontosnak tartja, hogy a szerződést az EU-tagállamok

is ratifikálják, különös tekintettel a határon túli magyar látássérült uniós polgárokra, akik számára lényeges, hogy a ma-

gyar nyelvű szövegek ne csak az anyaországon belül, hanem a határokon túl is elérhetők legyenek. (t)
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Edgar Stene-pályázat
reumatológiai betegséggel élők számára – 2015

Mottó: 

A fájdalmakon túl is van élet, esély!

Az EULAR – PARE (People with Arthritis and Rheu-

matism in Europe) 2015-re is meghirdette hagyományos,

betegek számára kiírt pályázatát, Miként működöm együtt

az egészségügyben dolgozókkal azért, hogy elérjem személyes

céljaimat, és részt vegyek saját sorsom irányításában? cím-

mel. Az érintettek személyes élményeinek és tapasztalata-

inak leírását várták a megadott témában arról, milyen mó-

don segítették és támogatták őket kezelésük során az

egészségügyi dolgozók (nővérek, gyógytornászok, pszi-

chológusok, a háziorvos, a reumatológus stb.), hogy minél

önállóbb életvitelre legyenek képesek, és elérjék személyes

céljaikat, s milyen eredményeket értek el, és hogyan. Min-

den apró lépés fontos, és tanulságul szolgálhat másoknak.

A Tatabányán élő Adamecz László, a Komárom-Eszter-

gom Megyei Tehetséggondozó és Léleksegítő Alapítvány

Humanitás Klubjának vezetője pályamunkájával kiérde-

melte a zsűri dicséretét. Az írást most olvasóink is megis-

merhetik.

33 évesen büszke, erős, szorgalmas bányász voltam, ami-

kor 1980 őszén egy balesetből eredő térdműtétet követően

megtámadott a sokízületi gyulladás, végtagmerevedésekkel,

és néhány hónap alatt összeroppant az egészségem. Három

kisgyermekem jövőjéért mindent elkövettem, még akkor is,

ha munkahelyemen többször összeestem. Már hónapok óta

a feleségem öltöztetett, így még jobban mellbe vágott a va-

lóság. Erőm teljében lettem tehetetlen a fájdalmaktól. Min-

dent csak elfogadhattam; a családomért és magamért hasz-

nosat nem tudtam tenni. Keménynek ismertem magam, né-

ha mégis sírtam. Nagyon szégyelltem; azt már kevésbé,

hogy furcsán járok. 1985 nyarán mégis el kellett fogadnom

a nyugdíjazást. Ez volt számomra a legnagyobb kudarc. Fá-

sultan, elszigetelten éltem. Sokat kerestem a változtatás le-

hetőségét, de gyengeségem, fájdalmaim ebben meggátoltak.

Ma már tudom, hogy a fájdalmakon túl is van élet, esély!

Járás közben lábfejnyi hosszú volt a lépésem, s biztosabb

voltam, ha belém karoltak. Leülni, felállni csak az asztalra

könyökölve tudtam. Nagy fájdalmaim miatt kezelésekre

nem jártam, védekezésül kevesebbet mozogtam, s irigyeltem

a kerekes székeseket, mert nekik „nem kell járniuk”. Csak-

nem kétségbeesve erőlködtem, hogy az autóvezetői képessé-

gemet megőrizzem. Találkoztam egy gyógytornásszal, Er-

zsikével, aki segíteni akart rajtam, s bizonytalan voltam, szé-

gyelltem magam, hogy fiata-

lon ilyen szerencsétlen vol-

tam. Gyengeségem ellenére

elfogadott (míg én önmaga-

mat csak évek múlva), óvato-

san a szőnyegre tett, s kímélő

gyakorlatokat végzetünk,

amelyeket házi feladatként

otthon kellett folytatnom.

Később kérdezte: „Adamecz

úr, tornázott?” Nagyon megijedtem, de készülve további

kérdésére már kényszerből gyakoroltam, mert nem hazud-

hatok, főleg olyan személynek nem, aki ilyen lelkiismerete-

sen segít. A mai napig barátok vagyunk, ő volt a házassági

tanúm, és 1996-ban született kislányomnak, Anikónak ke-

resztanyja lett. Az ébredést követően a mindennapi torna

már szertartássá vált életemben. A kanapéról lecsúsztam a

szőnyegre, a nyújtógyakorlatok után visszamásztam, és ülő-

gyakorlatokat végeztem. Mosolyogtam magamon, hogy

milyen suták a mozdulataim; igaz, a merevedések és fájdal-

mak miatt ki tudna kecsesen mozogni? Mozgásom, erőnlé-

tem kicsi javulása is arra bátorított, hogy mindezt folytatni

kell, mert nem hagyhatom el magam.

Csuklóim, ujjaim lemerevedése nagy fájdalmat okozott,

ráadásul a hátam mögött nyomoréknak is neveztek. Több

alkalommal voltam kórházi, szanatóriumi gyógykezelése-

ken, és sok meglepetésben volt részem. Egy kedves nővérke

mondta, hogy ha otthon ujjaim begörcsölnek, petrezselymes

vágódeszkára fáslizzák ki. Csaknem kinevettem, hiszen még

nem hallottam ilyet. Két hónap múlva már nem volt vicces,

amikor két kezem ujjait merevíteni kellett. A víz alatti és

egyéni torna, úszás mind feltárta mozgásom, erőnlétem hi-

ányosságait. Már tudtam örülni mindennek, mert hosszú

évek óta nem voltam képes e lehetőségekkel élni. Hazatér-

ve igyekeztem lemaradásomat pótolni. Úszáskor nagyon fáj-

tak a kezeim, de sűrűn masszíroztam őket. Évek múlva a tá-

volságok növelésével és ennek örömével ajándékoztam meg

magamat. Lassan, fokozatosan már 1000–1300 m-t is tud-

tam úszni.  

Étkezési szokásaimat orvosi segítséggel megváltoztattam,

és a rendszeres mozgással közel egy év alatt csaknem 20 kg-

ot fogytam, így lényegesen könnyebb volt járnom.

Házi- és pszichiáter orvosaimnak főleg elzárkózottságom

oldását, a világ felé fordulásomat köszönhetem. Innen lett

esélyem élni! Szerencsémre találkoztam betegtársakkal, akik

segítséget kértek. „Fiúk, én alig élek” – válaszoltam, de nem
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mondhattam nemet! A lelkiismeretem nem engedte a kö-

zömbösséget, és elkezdtem a szervezést. Így találtam lehe-

tőséget, önbizalmat, hogy hasznos lehetek. Kezdetben a kö-

zösségek szolgálatában fogvicsorgatva vettem részt az álla-

potom miatt. Térdeimet felváltva kellett szívatni, de nem ad-

hattam fel! A klubunkban táncos rendezvényeink voltak, s

lassan, fokozatosan éltem ezzel a lehetőséggel. Többen ta-

pasztaltuk, hogy a tánc kiváló átmozgató gyógytorna, igaz,

nem sikkesen járjuk, de örömmel tesszük. (Ajánlom csopor-

tos foglalkozásokra terápiás céllal.)

Mindenkor csak hálás vagyok azoknak az orvosoknak,

nővéreknek, gyógytornászoknak, akik munkájukkal és

emberségükkel segítették állapotom javulását. Azt külön

köszönöm, hogy bátorításukat, megbecsülésüket kiérde-

melhettem igyekezetemmel, panaszok nélküli viselkedé-

semmel. Minden reggel tornázom a szőnyegen, abban a

reményben, hogy a ma igyekezete a holnap esélyét erősí-

ti. Tehát a fájdalmak felvállalásával lehet esély a gyógyu-

lásra. Kinek akarok bizonyítani? – kérdezték, amikor lát-

ták erőlködésemet úszás, kerékpározás közben. Magam-

nak, mert fiatalon erőtlenné váltam, most 67 évesen is ala-

pozok időskoromra.

Ma már elmondhatom: a kezelések, a mindennapi tornák

által felnőtt emberi léptekkel tudok járni. Teljesült a vágyam,

igaz, közel 30 év kellett hozzá, de megérte! Nagyon hálás va-

gyok gyógyítóimnak, hogy miután elveszett az egészségem

és a reményem, megtanítottak küzdeni, erőt, bátorítást kap-

tam céljaim, vágyaim megvalósításához, ráadásul olyan mun-

kát végezhetek, amelynek környezetemmel együtt örülhetek. 

Minden lehetőséget megragadok, hogy bátorítsam beteg-

társaimat annak felismerésre, hogy a legtöbbet önmaguk te-

hetnek magukért! Többen emlékeznek, és látják, mennyire

javult állóképességem. Ma már órákat tudok talpon lenni a

korábbi 10-20 perc helyett.

Bátorítom őket: „Keresd a lehetőségeket, amelyekben ön-

magad és mások örömét megleled. Megtapasztaltam, hogy

aki másokon segít, önmagán segít, mert a másoknak adott

szeretet önmagunk gyógyítója! Nekem sikerült, másnak is

sikerülhet!” http://www.rd.hu/Ki_másokon_segít_ 

önmagán_is_segít

Sok időbe telt, míg tudatossá vált a rendszeres torna,

tapasztalva jó hatását, közérzetem javulását. Mindez

megerősített abban, hogy nem elegendő a szellemi, lelki

igyekezet nemes célokért, hanem fizikailag is sokat kell

tenni magamért. 

A humor és önirónia is segítségemre van abban, hogy az

élet nehézségeit könnyedén fogjam fel: a kézfejem, ujjaim

örökre megmerevedtek, de azt mondom, ha ezeket látva ér-

deklődnek, hogy az állandó öleléstől maradtak így. Igyek-

szem a lelkemben, gondolataimban is rendet tartani és csak

a széppel foglalkozni. Minden este hálát mondok azért a sok

jóért, amiben részem van. Életem második 33 éve, amely

bővelkedik kínokban, fájdalmakban, örömtelibb és értéke-

sebb, mint az egészségben töltött első 33 évem. Ezt az örö-

met kívánom minden betegtársamnak. 

Adamecz László 

Tatabánya 

Kedves Olvasóink, ha Önöknek is van hasonló történe-

tük, kérjük, osszák meg velünk. 

Címünk: Carissimi, Bučinová 14, 821 07 Bratislava vagy

carissimi.lap@gmail.com. Köszönjük.

Amióta világ a világ,

a társas kapcsolatok

lételeme a kommuni-

káció: a közös jel vagy

jelrendszer segítségé-

vel történő informáci-

ócsere. A communica-

tio latin eredetű szó,

valaminek a megosz-

tását, közlést jelent.

Minden élőlény kommunikál. Írásom

témája az emberek közötti informáci-

ócsere, különös tekintettel a fogyaté-

kos emberek kommunikációs lehető-

ségeire.

A tudósok azt feltéte-

lezik, hogy a konkrét

emberi kommunikációt

egy „gesztusalapú nyelv”

előzte meg. Az élővilág-

ban csak az ember tud

beszélni és kérdezni.

Cselekvésének oka és

célja van, a nyelv elemei

pedig szabadon variálha-

tók. Az emberi beszéd: információ-

csere, közlés és tájékoztatás. A kom-

munikációval, annak formáival, folya-

matával és jelentésével külön tudo-

mányágak foglalkoznak.

Jogszabályaink és ENSZ-egyez-

mény is kimondja, hogy minden ál-

lampolgárnak joga van állapotának

megfelelő, jól értelmezhető informá-

ciókhoz jutni. Ez a mindennapi élet-

ben annyit jelent, hogy a sérült em-

berek is egyenlő eséllyel, azok aktua-

litása szerint férhessenek hozzá első-

sorban az őket, másodsorban pedig

az egész társadalmat is érintő napra-

kész információkhoz.

A fogyatékos emberek különböző-

képpen akadályozottak az informá-

ciókhoz való hozzáférésben. Az ér-

telmi fogyatékossággal élők olyanok,

Könnyen érthető kommunikáció,
önérvényesítés
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mint bárki más. Életük minőségi

mutatói pozitív irányba változnak,

ha megkapják a megfelelő támoga-

tásokat. Esetükben a könnyen érthe-

tő kommunikáció ad megoldást az

információkhoz való teljes hozzáfé-

réshez. 

A könnyen érthető kommuniká-

ció célja, hogy az írott és az elektro-

nikus információkat az értelmi fo-

gyatékossággal élő emberek is meg-

értsék, azok számukra minél széle-

sebb körben egyszerűek, világosak

és akadálymentesek legyenek. 

Ha az értelmi fogyatékossággal

élők nem jutnak megfelelő informá-

ciókhoz, akkor kirekesztjük őket.

Arra kell törekedni, hogy lehetősé-

geik szerint képesek legyenek be-

kapcsolódni a körülöttük történő

eseményekbe. A könnyen érthető

kommunikáció alapelveit nyolc eu-

rópai ország szakemberei fogalmaz-

ták meg. Ezek az alapelvek foglal-

ják össze, hogyan kell az informá-

ciókat – legyen szó bármely formá-

jukról – könnyen érthetővé tenni.

Egy jogszabály vagy írott szöveg

könnyen érthetővé való alakítása

szakértelmet igényel. Magyarorszá-

gon ma már kaphatók könnyen ért-

hető formában szerkesztett szakmai

füzetek, amelyek a fogyatékos em-

berekkel foglalkozó szakemberek

munkáját segítik. A könnyen érthe-

tő kommunikációt nekünk, szakem-

bereknek is oktatják, az értelmi fo-

gyatékos személyekkel való foglal-

kozásnak, az önérvényesítő csoport-

foglalkozásoknak ez az alapja. A

gyógypedagógus-képzésbe tan-

tárgyként épült be.

A könnyen érthető kommuniká-

ció egyenértékű a fizikai akadály-

mentesítéssel; a kettőnek szervesen

ki kell egészítenie egymást. Az

egyenlő eséllyel való hozzáférés-

nek, a fogyatékosvédelem útján

történő továbblépéseknek ezek na-

gyon fontos kérdéskörei. 

Az önérvényesítés 

elméletéről és gyakorlatáról

Az értelmi fogyatékossággal élő em-

berek önérvényesítési törekvései az

amerikai polgárjogi törekvésekhez ha-

sonló módon szerveződtek. A XXI.

században egyre erősödő tendenciát

mutatnak. A gyökerek az amerikai Ed

Robertsnek a múlt század hatvanas

éveiben folytatott munkásságához

nyúlnak vissza. Európai viszonylatban

a mozgalom vezetője az 1960-as évek-

ben a svéd dr. Bengt Nirje volt. Kezde-

ményezte, hogy az értelmi fogyatékos-

sággal élők anyagi támogatást kapja-

nak szabadidő-tevékenységükhöz, klu-

bok létesítésére. A cél az volt, hogy

ezek az emberek meg tudják fogal-

mazni és merjék kimondani vélemé-

nyüket, s merjék felvállalni esetleges

tévedéseiket is. Ezt követően a szak-

emberek a világ több országában ren-

dezett konferenciákon mondták el ta-

pasztalataikat.

Az ezredfordulón az Amerikai

Egyesült Államokban már több mint

hatszáz önérvényesítő csoportban fog-

lalkoztak a sérült emberekkel. Utána

Európában is több ország csatlakozott

ehhez a tevékenységhez.

Magyarországon az Értelmi Fogya-

tékossággal Élők és Segítőik Országos

Érdekvédelmi Szövetsége 1981-ben

alakult meg. Céljai és feladatai fokoza-

tosan bővültek. 2002. október 4-én

Kalocsán megrendezte az első önérvé-

nyesítő találkozót. Szakemberként

több társammal együtt évek óta ma-

gam is részt veszek az Éfoész Köz-

ponti Irodája által szervezett önérvé-

nyesítőmentor-képzéseken, -tovább-

képzéseken. Célom, hogy egyre ma-

gasabb szinten tudjak segíteni a sérült

fiatalok mindennapjaiban. Nógrád

megyében három önérvényesítő cso-

portot vezetek.

A csoportfoglalkozások vezetésével

mentorként további célom a fogyaté-

kos fiatal szakmai segítése, hogy elsajá-

tított tudása, képességei és gyakorlata

birtokában a mindennapokban tudja

képviselni és merje felvállalni önmagát,

képes legyen érvényesíteni érdekeit:

meg tudjon állni az épek világában. Az

önérvényesítés alapja a könnyen érthe-

tő kommunikáció.

Mindezekhez természetesen szem-

léletváltásnak kell bekövetkeznie, és

nagyon fontos a befogadó közeg – pél-

dául intézmény és iskola – feltétel nél-

küli, pozitív hozzáállása.

Magyarországon az önérvényesítő

csoportok mentorainak tevékenységét

önérvényesítő kézikönyv és önérvénye-

sítő munkafüzet segíti. A kézikönyv

szakembereknek, a munkafüzet a cso-

porttagoknak készült. Az önérvényesítő

csoportok tagjai közösen oldják meg a

munkafüzetben leírt feladatokat és vég-

zik el a gyakorlatokat. A csoportfoglal-

kozásokon célunk, hogy minden fiatal

aktívan vegyen részt a munkában. A

foglalkozásokat általában három-négy

hetente 1–2 órában tartom. Minden

ember tudása, magatartás- és viselke-

déskultúrája fejleszthető.

A munkafüzet könnyen érthető for-

mában íródott, hogy témakörökre bon-

tott tartalmát minden résztvevő jól meg-

értse, s eredményesen tudjunk együtt

dolgozni. A feladatok megoldásának az

alapja az írás és olvasás képessége.

Az önérvényesítő munkafüzet témái:

önismeret, mikro- és makrokörnyezet,

ezen belül a születés és a család, sze-

mélyi adatok. Továbbmenve: közleke-

dés és térkép, ünnepek, barátok, szere-

lem és házasság, szexualitás, az idege-

nek iránti viselkedés. Majd a füzet a

felnőttek életével, mindennapi tevé-

kenységével foglalkozik.

Az út hosszú, de az eredmények fo-

lyamatosan mutatkoznak. Céljaink és

feladataink tükrében hisszük, hogy tu-

dunk segíteni az önérvényesítő képes-

ségek növelésében, az önálló életre tör-

ténő felkészülésben, a társadalmi befo-

gadás előbbre vitelében.

Fábri Lászlóné szociális munkás

Éfoész Elfogadásért Önérvényesítő

Egyesület, Balassagyarmat
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Hol leszek, ha elmegyek?
Játszani halálosat

Nagyon nehéz olyasmiről beszélni másnak, amiről

magunknak is csak hallgatunk. Még a gondolatokat is

elfojtjuk, pl. ha megtudjuk, hogy súlyos betegek va-

gyunk, mondjuk, mindjárt kezdjük egy kis daganatos

megbetegedéssel. És ezt miért mondanám el a fiamnak?

Azért, hogy megijesszem? És miért mondanám el, vagy:

hogyan mondanám el, ha ő értelmi fogyatékkal él?

Laci 21 éves, mentális kora olyan 12-14 év körülire te-

hető. Öltözködésben, közlekedésben önálló, reggelijét

elkészíti, de szereti kiszolgáltatni magát, ami inkább az

ő kötődési igényének a megnyilatkozása. Marcsi 47 éves,

angolt és jogot tanult, mi az egyetemről ismerjük egy-

mást. Valakitől elkérte a számom. Tanácsot kér. Nehéz

ügy. Még számomra is. Anyám pszichológus volt, hál’ is-

tennek, én aztán igazán fel voltam készítve mandulamű-

tétre, fogászati műtétre is, annyira féltem tőlük! A LÁT-

HATATLAN ELŐKÉSZÍTÉS a szocializáció része.

Nekem azt mondta az anyám: „Adj magadra fiam, ta-

nuld meg lassan megkötni a nyakkendőd, hogy fogsz

majd udvarolni?” Csakhogy van, ami tabu marad. Nem

lehet róla beszélni. S ezt, a „nem beszélni rólá”-t tanulják

meg a gyerekeink is, s nem tudnak mit kezdeni azzal, ami-

re szavak sincsenek.

Felkészíteni valakit valakinek a halálára nemcsak tabu,

hanem kommunikációs nehézség is: hogyan fordítom le

ezt egy gyerek, rokon nyelvére? Mikor alakul ki a halálfo-

galom? Megrémiszti-e ez a gyereket? Marcsi élete lassan,

de biztosan fogy. A nagymama hetvenvalahány éves, apa

nincs a családban.

Laci találkozott már a halállal, anyuval temettek el egy

fecskét évekkel ezelőtt. Ez a halott fecske most nagyon

fontos lesz. Ki gondolta volna? A halálfogalom elvont,

megértési és absztrakciós képesség. A felnőttől való el-

választást, amikor az anya arca kikerül a csecsemő látó-

mezejéből, gyakran szeparációs szorongás kíséri, hisz a

csecsemő életképtelen a gondozója nélkül. Veszélyhely-

zetben, balesetben már a gyerek is megijed, lassan fogva

fel az élet törékenységét, az egzisztenciális szorongás a sa-

ját élete veszélyeivel kapcsolatos. Laci még a nagymama

jelenlétével is csak egy napot bír Marcsi nélkül. A vak-

bélműtét kisebb baj volt, mint az, hogy Marcsi meddig

maradhat a kórházi ágya mellett (szeparáció). A legősibb

szeparációs trauma a csecsemő felsírásakor kezdődik,

mert megszakad az anyával való élettani egység, s már ön-

állóan kell lélegezni. Az őstörés (Bálint Mihály, basic

fault1) akkor jelenik meg, amikor a csecsemő megérzi,

hogy az anya és ő nem lélektani egy-ek. Ez egyénileg tör-

ténik a születés utáni 2–4 hónapban.

Azután a kemoterápia, Marcsi egyre többször nem volt

otthon. – Mi lesz Lacival, ha meghalok? – kérdi izgatot-

tan. Hallgatok. Nehéz megszólalni. A saját hangom is el-

változott.

Teljesen egyetértettem, hogy Laci tudja meg, mi a hely-

zet. A titkolódzás apró jeleit, de legalábbis az érzelmi fe-

szültséget mindenki megérzi egy idő után. Laci tudja meg,

az anyjától tudja meg, no és ha lehet, apró lépésekben és

inkább meseszerűen. Csak annyit, amennyit érzelmileg el-

visel, azután kicsivel többet. „Azért megyek el, hogy meg-

nézzék a rossz sejtjeimet – meséli anya nyugodt arccal La-

cinak. – Az a baj – folytatja –, hogy anya gyenge. Moso-

gass el mindent, úgy szeress, hogy nekem is jó legyen. A

nagyszoba a kórház, és akkor látod, hogy ott vagyok, jó? S

ha igaziból is elmegyek, akkor megtudod a kis fejecskéd-

ben, hogy ott, a távolban is veled vagyok, te meg magadtól

is csinálod a napod, nincs semmi baj.” Laci megtanul vár-

ni, késleltetni, elviselni. Anya lencsét választ szét sárgabor-

sótól, ez neki is program, kiszedi a rossz sejteket a jók kö-

zül (képi szimbólum). Laci a konyha sarkából figyeli, ezt ő

így érti meg. Mi sem tudjuk, mi lesz a halálkapu után, ho-

va lesz a tudatunk/lelkünk. Mindenki átélte ezt az ún. me-

tafizikai szorongást. Annál inkább, s ez már nem lélektan,

hanem társadalmi bűn, hogy soha nem beszélünk róla, in-

nen a halálkapu félelmetes ereje, pedig a halál is megszelí-

díthető. 

Laci letört, Marcsi tizenhét kilót fogyott, mégis ő a mo-

solygósabb. Azt játsszák Lacival a szőnyegre telepedve,

hogy a Macit baleset érte. Szanaszét játékok, egy vöröske-

resztes autó felborulva Maci mellett. Orvososat játszanak,

de Maci meghal, s a lelke (szalvétából hajtogatott madár-

féle) a játékos polc tetejére kerül. Anya, csak úgy véletlen-

szerűen – de tudatosan – ejti bele a játékba szavait: „Majd

anya is elmegy, elrepül egyszer. De te ne ijedj meg.” Laci

még nem fogja fel. Látszik, próbálja elgondolni. Anya em-

lékezteti: „Emlékszel a fecskére? A teste itt maradt, együtt

temettük el.” Laci bólint. „Aki megszületik, az el is megy.

Ha majd nem lennék, ugyanúgy bejársz majd a napközibe

(ÉNO2), ki tudod mosni a ruháidat, fel van írva a program.

Társasoztok a barátokkal, csak nem leszek veletek. Látod

Macit? Majd én is fentről foglak figyelni. Már így is, úgy

is egymás szívében lakunk.” Ezt érti Laci, mosolyog, majd

újra ideges, ajka lebiggyen, de a keserűség nem úszható

meg, életünk része. Felcihelődnek a szőnyegről, nem állnak
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Dráma- és szocioterápia

meg a halálnál, mert főzni kell, s a krumpli pucolásába be-

levegyül a beszélgetés a fecskéről, valahogy beleintegráló-

dik, belevegyül a napi programba, a hétköznapokba a ha-

lálfogalom, hogy majd ne okozzon sokkot, ha Marcsi a

„polcig repül föl, a Maci mellé”.

1 Budapesti Pszichoanalitikus Iskola, Ferenczi Sándor, Her-

mann Imre mellett Bálint Mihály
2 Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona

Dunkel N Norbert

A terápia fogalmát korábban az or-

vostudomány használta. Ma már a

pedagógia is alkalmazza, a tanulási

nehézségek kompenzálására és a fej-

lődés támogatására. A gyermek ér-

zelmeire és élményvilágára hatva har-

monizáljuk idegrendszerét, s ezzel se-

gítjük őt különböző helyzetek, hátrá-

nyok leküzdésében. 

A gyógypedagógiában a pedagógiai

eszközökkel megvalósuló gyógyítói

hatékonyság gondolata szorosan ösz-

szefügg a pszichológiában teret kapó

pszichoterápiás eljárásokkal, melyek-

nek lényege szintén a kiegyenlítés,

vagyis pszichológiai eszközökkel tör-

ténő gyógyítás. (Lányiné) Általánosan

megfogalmazva: pszichoterápia min-

den olyan segítő, gyógyító beavatkozás,

amely emberi kölcsönhatás és kom-

munikáció révén próbál változást létre-

hozni az élmények átélésének és fel-

dolgozásának módjában, valamint a

magatartásban. (Buda Béla) 

Drámaterápia
A szerepjátékokra épít, bővíti az

egyén kifejezési eszköztárát (ezen ke-

resztül könnyebben érti meg környe-

zetét és értik meg őt). Fejleszti kifeje-

zőkészségét, alkotóképességét, empáti-

áját, fantáziáját. Segít önmaga megér-

tésében térben, helyzetben, kapcsolata-

iban, így viselkedését jobban képes

kontrollálni. A színház különböző já-

tékformáit használja fel, köztük a pszi-

chodrámát, szociodrámát, bábszínhá-

zat, szerepjátékokat és pantomimot.

Az integrált gyermekek a szerepjáté-

kokon keresztül hatékonyabbak prob-

lémáik feldolgozásában. A különböző

élethelyzetek eljátszása segíti őket

megértésükben, felkészíti megoldá-

sukra. A drámaterápiának személyi-

ségfejlesztő, feszültségoldó, kapcsolat-

teremtő, képességfejlesztő, kommuni-

kációs készséget támogató, tapasztalat-

szerző hatása van, így kompenzációs

szerepe jelentős. Segíti résztvevőjét az

önmegvalósításban, teret adva az érvé-

nyesülésre, kiiktatva a rivalizálást vagy

más, helytelen figyelemfelkeltő maga-

tartást. Lehetőséget ad a szerepcserére

is: így a gyermek beleéli magát másnak

az érzésvilágába, új szempontból köze-

lít a világhoz. A drámajátékok alkal-

mazhatók csoportban, kettesben vagy

egyedül is. A szerep játék, amelyben

résztvevői kifejezhetik gondolataikat,

érzéseiket, vágyaikat, s közben felfede-

zik önmagukat. Lehetőséget ad elját-

szani mást és közben megmaradni ön-

magunknak.

Szocioterápia
A szociális problémák összetettsége

és sokfélesége szükségessé tette olyan

terápiás lehetőség keresését, amely se-

gíti a csoportépítést, a csoportkonflik-

tusok megoldását stb. A szocioterápia

megelőző és terápiás eljárás, amely a

szociális jelenségekkel s kapcsolatok-

kal foglalkozik. Feltárja azokat a nyílt

és latens értékeket, erkölcsi rendet és

normákat, amelyekkel a résztvevők

nem értenek egyet. Segíti a csoportot

a közös cél elérésében, őszintén meg-

nevezi az egyéni szükségleteket, a kö-

zös érdeket, s igyekszik őket úgy kielé-

gíteni, hogy mind megfelelő módon

érvényesüljön. A kapcsolatokra épít,

működőképességükre. Mindenütt,

ahol nem működik a közösségi kap-

csolatháló, javasolt a szocioterápiás

foglalkozás. Ha valakinek az élettere

beszűkült, olyan alapkészségek hiá-

nyoznak nála, amelyeket csoportos

foglalkozások alkalmával begyakorol-

hat, rögződésük után biztosabban mo-

zog majd az életben. A folyamatban

segítenek a szituációs játékok: olyan

élethelyzetek megrendezése, mint a

vásárlás, udvarlás stb. – vagyis az éle-

tet játsszuk. Konfliktusok esetén fon-

tos, hogy a résztvevők újraértelmezzék

a történteket, ezért a sértett félnek le-

hetőséget adunk arra, hogy maga is

megrendezze az őt bántó helyzetet.

Rendezőként maga helyett más sze-

replőt választ. Így kívülről újraélheti a

helyzetet, ami feszültségoldó is. Másik

lehetőség az, mikor részese a játéknak,

és az utána kapott visszajelzésekből

építkezhet. A panaszkodás csupán

passzív cselekvés, a helyzet eljátszással

való újraélése viszont élményszerű, rá-

látást ad a történtekre. Minden részt-

vevő kiinduló helyzete azonos, egyen-

rangú partnereknek számítanak; ez is

új esélyt ad nekik viselkedésük korri-

gálására – sőt továbbgondolhatjuk,

hogy még mi lehetett volna...

Konkrét példa: Egy kerekes székes

lány eljátszotta élete álmát. Ez a ba-

lettiskola volt. Táncolt a lábával, ke-

zével, székével, és a többiek is részesei

voltak a játéknak, amely örömteli fel-

töltődés volt számára.

Az együttlét célja az életminőség ja-

vítása, a belső lehetőségek mozgósítása,

a társas kapcsolatok harmonizálása, a

feszültségek levezetése, oldása.

Viktor Frankl mondta: „Ha olyan

helyzettel szembesülünk, hogy nem le-

het rajta változtatni, még mindig van

esélyünk megváltoztatni a helyzethez

való viszonyunkat és magunkat is.”

Strédl Terézia
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Hogyan segítsünk jól?
Önkéntesképző tréning középiskolásoknak

Inklúzió – a teljes társadalmi befoga-

dást jelenti, azt, hogy bármilyen fogya-

tékossággal élő, bármilyen korú, nemű

vagy állapotú ember jogot és lehetősé-

get kap arra, hogy úgy éljen, mint bárki

más. Ez a meghatározás abban a tájé-

koztatóban olvasható, amelyet a sérült

emberek jogaiért küzdő budapesti De

juRe Alapítvány adott ki önkéntesek

részére. A dr. Kálmán Zsófia kuratóri-

umi elnök által szerkesztett kiadványt,

amely további hasznos információkat

tartalmaz arra vonatkozóan, hogyan

viszonyuljunk a sérült emberekhez, ho-

gyan segítsünk, illetve ne segítsünk ne-

kik, megkapták az érsekújvári Páz-

mány Péter Gimnáziumnak azok a ne-

gyedikes tanulói is, akik április végén

részt vettek az alapítvány munkatársai

által tartott önkéntesképző tréningen.

Elsősorban ember

A rövid szünettel megszakított öt-

órás foglalkozás – főleg lelkileg – ko-

molyan igénybe vette a résztvevőket.

Nagy Bendegúz így foglalta össze a lé-

nyegét: „Egyrészt van a jelenlét, hogy a

diákok lássanak aktív, értelmiségi sérült

embereket, akik tanultak, foglalkoznak

az életükkel, és önrendelkezők, s infor-

mációt szerezzenek a különböző sé-

rültségi csoportokról: a mozgás-, látás-

és hallássérültekről; értelmi sérültek is

szóba kerülnek érintőlegesen, lehet,

hogy a későbbiekben velük is kibővít-

jük a tréninget. Utána pedig a saját bő-

rükön megtapasztalják, hogy milyen az,

ha az ember nem lát, nem hall, nem tud

mozogni, és hogyan tudnak neki segí-

teni. A program a segítésre van kihe-

gyezve: mennyi és miféle segítségre van

szüksége egy sérült embernek. A sze-

mélyes érintettség sokat számít. Ahol a

nem sérült emberek naponta találkoz-

nak sérültekkel, ott nincs probléma.

Megszokták, hogy az óvodától az egye-

temen keresztül a munkahelyig min-

denhol vannak kicsit másféle emberek,

más bőrszínűek, más egészségi állapo-

túak. Nálunk egyelőre nem jutott el az

emberek tudatába, hogy valaki lehet

másféle is. És főleg az, hogy egy pilla-

nat alatt át lehet kerülni a másik oldal-

ra: jöhet egy baleset, betegség, nem kell

úgy születni. Fontos, hogy akinek nincs

személyes érintettsége, barátja, rokona,

legalább ilyenkor találkozzon velünk, és

lássa, hogy mi is csak emberek vagyunk,

akik mindenfélével foglalkozunk, és

szembesüljön azzal, hogy önállóan

élünk, de azért gyakran segítségre szo-

rulunk. Meg kell tanulni segíteni: rá kell

kérdezni a módjára, mert mindenkinek

másféleképpen kell. Mielőtt azonban

valakinek segítek, fel kell ismernem a

helyzetet, hogy az illetőnek segítségre

van szüksége. Az a legnehezebb, hogy

az embernek szeme legyen hozzá. És

nem azért segítek, mert le kell tudnom

a mai jócselekedetemet. Ez a valaki úgy

néz ki, hogy segítségre van szüksége, az-

tán megkérdezik tőle, és tényleg.”

A tréning első részében „ütős” kisfil-

meken és az előadók személyes sorsán

keresztül ismerkedhettek a tanulók a

sérült emberek életével. Nagy Bende-

gúz műépítész-diplomát szerzett.

Egyetemista korában sziklamászás

közben szenvedett súlyos gerincsérü-

lést, huszonkét éve használ kerekes szé-

ket. Az akkoriban készült filmből meg-

ismertük egy napját. Megtudtuk, mi-

lyen akadályokkal (lépcső, akadálymen-

tes mosdó hiánya, magasan elhelyezett

pénzautomata…) kellett szembesülnie,

miután visszakerült az egyetemre. Nem

szereti beskatulyázni az embereket. Ál-

lítja, hogy nincs konkrét határ ép és sé-

rült ember között, a sérült is elsősorban

ember. Jó, rossz, lusta vagy szorgalmas.

Ő maga számos olyan dologra képes,

amelyre sok ép ember nem. Bejárta

szinte az egész világot, speciális székkel

maratonokat fut, vagy órákat úszik a

tengerben. 

Hiányzik a szemkontaktus 

A következő kisfilm egy látássérült

lány egy napjáról szólt. Arról, hogyan

választja ki színfelismerő készülék se-

gítségével a pólót, amelyet aznap sze-

retne felvenni, hogy csipogni kezd a fo-

lyadékszintjelző, mikor már csaknem

színültig töltötte a poharat, milyen „ka-

landosan” kel át az úton, vagy milyen

segítséget kap az iskolában. Dr. Nyusti

Szilvia jogász, aki látássérültként osz-

totta meg tapasztalatait a hallgatóság-

gal, nagyon fontosnak tartja, hogy mi-

nél többen megismerjék a sérült em-

bereket: „Ezzel együtt tudom, hogy tel-

jes elfogadás és teljes felvilágosodás so-

hasem lesz, mert az embernek a saját

képességei mindig korlátot szabnak.

De lehet javítani a helyzeten, kicsit-na-

gyot, személyfüggő, hogy kinél meny-

nyit, és ezért nekünk is tennünk kell va-

lamit. Minél fiatalabb korban kell el-

kezdeni az ún. érzékenyítést, hogy ko-

rai életszakaszban találkozzanak ezzel a

gyerekek.” Elmondta, hogy a látássé-

rültnek általában abból származik ne-

hézsége, hogy az emberek nem tudják,

mit kezdjenek vele. „Mi nem tudunk

részt venni az egyszerű kommunikáci-

ókban, és ez kellemetlen. Ha a szem-

kontaktus hiányzik, kialakul az embe-

rekben olyan gát, amelyet sokszor nem

tudnak átlépni, vagy nagyon rosszul ke-

zelik. Olyankor tárgyként bánnak a lá-

tássérült emberrel, elkezdik mozgatni,

mint egy bútordarabot, elbeszélnek a

feje fölött, mintha jelen sem volna. Ar-

ra nincs szabály, hogyan segítsünk jól

egy látássérültnek. Van, aki azt szereti,

ha a karját fogják meg, van, aki azt, ha ő
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fogja meg a másik embert. Van, aki ön-

álló, más kevésbé. Van, aki segítséget

kér egy járműre való fölszálláshoz, van,

aki azt mondja, hogy »nem, köszönöm,

csak mutassa meg, hogy hol az ajtó«.

Ilyen helyzetekben mindig kérdezni

kell. Nyilván veszélyhelyzetben nincs

rá lehetőség. Ha az ember azt látja,

hogy piros a lámpa, és egy látássérült

éppen megy át, akkor oda kell menni,

megmondani, hogy veszélyhelyzet van,

kérdezősködésre nincs idő; de akkor

sem szabad durván, mert az ijesztő.

Mindig arra bátorítom az embereket,

hogy ha van bennük segítő szándék,

kérdezzenek, és ne sértődjenek meg, ha

valamit rosszul csinálnak, s ilyenfajta

visszajelzést kapnak, mert mind a két

félnek tanulnia kell belőle. Hogy kinek

mi a jó, azt ő maga tudja. Ha tisztelet-

ben tartjuk egymást, azt is el tudjuk fo-

gadni, hogy mire van szüksége a másik-

nak. Az emberek gyerekként kezelik a

fogyatékos embereket. A mi feladatunk

megértetni velük, hogy abban, amire

van képességünk, önállóak tudunk len-

ni. Hagyják, hogy ezt kibontakoztas-

suk, ha meg nem megy, akkor kérjük a

segítséget.”

„Mit kiabálsz velem?”

A hallássérültek életét egy gyorsétte-

remben játszódó lírai kisfilm segített

megismerni. Előtte Dubniczki Csilla

újságíró mondta el saját történetét. 14

éves korára fokozatosan veszítette el

hallását. Ezt hosszú ideig igyekezett el-

titkolni az iskolában, környezete előtt,

sok bonyodalmat, nehézséget okozva

vele magának. Amikor aztán szintén

hallássérült iker fiai egy alkalommal

„leleplezték” hallókészülékét, rádöb-

bent, hogy nincs értelme a titkolózás-

nak. „Nem olyan nagy tragédia, ha az

ember valamilyen sérültséggel él. Így is

meg lehet tanulni jól élni. A hallássé-

rülteknek többféleképpen lehet jól se-

gíteni. A legfontosabb az odafigyelés.

Ha szeretnénk velük kapcsolatba ke-

rülni, ne durva módon, lökdöséssel, ki-

abálva, hanem finom érintéssel, a szem-

kontaktus felvételével próbáljuk meg.

Tudvalévő, hogy a nagyothallás latens

fogyatékosság, nem látható. Amíg az

ember nem kerül kommunikációs

helyzetbe, nem derül ki. Amikor meg-

szólal – vagy nem szólal meg –, akkor

már lehet tudni, hogy a hallásával van

valami probléma. Úgy szoktuk monda-

ni, hogy kommunikációs nehezítettség,

kommunikációs akadályok vannak, de

ezeket apró trükkökkel át lehet hidalni.

Nagy segítség a szájról olvasás, jó arti-

kuláció, mimika, a siketeknél a jelnyelv.

A hangosabb beszéd nem segít, sőt sér-

tő is lehet. Három fázisról beszélhe-

tünk. Van a hangfoszlány, amelyet nem

értünk tisztán. Visszakérdezek: »Tes-

sék?« Akkor már valami szófoszlányt

értünk, de megint visszakérdezünk. Az

ingerültebb választ a hallássérült már

kiabálásként érzékeli, és megsértődik.

»Mit kiabálsz velem?« Sok szituációs

helyzetben: postán, hivatalban, orvos-

nál, kórházban, óvodában, iskolában

úgy lehet ezt megelőzni, ha maga a hal-

lássérült közli, hogy »rosszul hallok,

hallókészülékem van, siket vagyok, írja

le, vagy figyeljen arra, hogy a száját lás-

sam«. Nekünk kell minimális alázattal

közelítenünk az épek felé, nem pedig

fordítva. Mi vagyunk a sérültek, ne-

künk kell őket megtanítanunk arra, ho-

gyan segítsenek nekünk jól.”

„Élmény volt itt lenni”

Bár az előadók interaktív kapcsolatot

szerettek volna teremteni a tanulókkal,

kezdetben nem sokan reagáltak az el-

hangzottakra. Feltehetően nem az ér-

dektelenség volt a passzívabb magatar-

tás oka. Az előadók szerint okozhatta

az, hogy nem túl gyakran látnak közel-

ről sérült embereket, most meg mind-

járt néggyel is találkoztak. Az is lehet,

hogy érintettekkel nehezebben beszél-

nek a témáról, nehezebben kérdeznek,

nagyobb bennük a félelem, és nincse-

nek ismereteik, hogyan kell őket meg-

szólítani. Erre sem a családban, sem az

iskolában nem készítik fel őket. Az

ebédszünet után aztán minden megvál-

tozott. A szituációs játékok oldották a

hangulatot. Szirányi Mariann és Ta-

kács Nándor kétórás foglalkozás során

élménypedagógiai módszereket fel-

használva próbálta megtapasztaltatni

velük, hogy milyen egy bizonyos sze-

repbe belekerülni, majd megbeszélték

az átélteket. Mindegyikük kapott egy

kártyát, amelyen egy sérüléstípus elne-

vezése és egy teljesítendő feladat volt

olvasható. Az utóbbinak a megoldása

során olyan helyzetbe kerültek, ami-

lyenre a hétköznapi életben nincs lehe-

tőségük. Egy beszélni sem tudó moz-

gássérültnek például valahogy jeleznie

Nagy Bendegúz tanúsítványt adott át a résztvevőknek.
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kellett társainak, hogy szeretne lefeküd-

ni, mert fáradt. Volt, akinek bekötött

szemmel kellett közlekednie a kapott

információk alapján, volt, aki informá-

ciót adott, és volt, aki tolmácsolt két fél

között. „Nagyon komplex feladatok

voltak – avat be Szirányi Mariann. – El-

képzelni sem tudjuk, hogy milyen lehet,

amikor az ember látássérültként éli le az

életét. A célunk nem is ez. Sokkal in-

kább az, hogy megpróbáljuk egy kicsit

átállítani a résztvevők gondolkodás-

módját, hogy milyen nehézségek kerül-

hetnek az ember elé, ha így kell leélnie

az életét. Alapvető célunk, hogy magát

a segítségnyújtás elfogadását tapasztal-

tassuk meg. Mindenki kipróbálhatta,

milyen érzés, amikor ő kap segítséget, és

úgy kell valamit létrehoznia, hogy a

másikra kell támaszkodnia, meg kell

benne bíznia; s azt is, milyen az, amikor

az emberre rá van bízva egy másik em-

bernek a biztonsága. Érdekes, hogy ki-

nek melyik a nehezebb, illetve ki miben

érzi magát komfortosan. Van, aki oda-

áll, hogy »én megyek bármikor, csak ve-

zessetek«, s olyan is, aki szívesen vállalja

a segítő szerepét, de a kiszolgáltatottétól

ösztönösen tart. A megbeszélés is él-

ménykör. Nagyon érdekes, hogy mi

minden előjön, gyönyörű mondatokat

tudnak mondani. Az egyik fiú megje-

gyezte, hogy jobb, ha oda sem megy az

ember, ha nincs ideje ténylegesen segí-

teni a való életben. Megtapasztalták,

milyen az, ha valaki segíteni akar, de

csak olyan »legyünk túl rajta«-formán.

Megveregetem a vállam, hogy segítet-

tem, de igazából nem szántam rá időt és

energiát. És ezt maguktól fogalmazták

meg. Mi az impulzusokat adunk. Az is

jó ezekben a játékokban, hogy belefe-

ledkeznek, a 17-18 évesek újra gyerek-

ként, élményszerűen át tudják élni a szi-

tuációt, és bele tudnak helyezkedni.

Fontos, hogy az ösztöneikre hassunk, és

az igazán mély dolgokra. Nem a menő,

érettségiző középiskolás vagyok, aki ar-

ra figyel, hogyan áll az inge. Egy csomó

ilyen szerepet le lehet vetkőzni azáltal,

hogy beleélem magam a játékba. Na-

gyon jó látni.” 

A feldolgozó beszélgetések során ki-

derült, hogy a látássérült szerepét játszó

tanuló megijedt a sötéttől. Nagy derült-

séget váltott ki, amikor a néma szerepé-

be bújt lány elismerte, hogy nem volt

könnyű helyzetben, mert nagyon szeret

beszélni. Nehéz volt megértetniük má-

sokkal, mit szerettek volna, milyen se-

gítségre volt szükségük. Volt, aki szíve-

sen segített volna, de félt, hogy rosszul

segít, ezért inkább nem segített. „Első

kézből kaptuk az információt, nem úgy,

mint ha olyan jön róla mesélni az isko-

lába, aki nem élte át. A kisfilmekből so-

kat tanultunk arra vonatkozóan, ho-

gyan segítsünk. Nem mindegy, mert

esetleg még árthatunk is. Megtanultuk,

hogy bíznunk kell egymásban, hogy

tudjunk segíteni. Nagyon tetszett a je-

lelés, szeretném megtanulni a jelnyel-

vet. Minden nagyon tetszett, élmény

volt itt lenni egész nap. Köszönöm,

hogy itt lehettem” – foglalta össze ta-

pasztalatait Makai Karmen. „Ha ráné-

zünk, és elszörnyedünk tőle, annál az is

jobb, ha nem törődünk vele. Ne nehe-

zítsük meg az életüket azzal, hogy el-

húzódunk tőlük, kerüljük őket. Vagy

tanuljuk meg rendesen, amit kell, vagy

ne csináljunk semmit” – vélekedett Ko-

sík René. „A tréningnek köszönhetően

sokkal jobban beleélhettük magunkat

abba, milyen az életük sérült embertár-

sainknak. Én fejhallgatót kaptam, ál-

landó súgás volt benne, ezért nem hal-

lottam semmit. Számomra ez volt a

legnehezebb” – mondta Bopkó László.

„Lenyűgöző, hogy az addig felállított

értékrendszerünk, amellyel a világot

szemléljük, percek alatt milyen hatal-

mas változásokon mehet keresztül.

Amit ettől a pár órától kaptam, egy ha-

talmas hátizsákba sem lehetne belegyö-

möszölni” – adott hangot érzéseinek

Šárai Erika.

De vajon azon kívül, hogy a résztve-

vők tanúsítványt kaptak, lesz-e kézzel-

fogható eredménye a tréningnek, jó

segítő válhat-e belőlük? Nagy Bende-

gúz bízik benne, hogy valamit haza-

visznek. „Ez ma nem fog kiderülni.

Ma az derült ki, hogy találkoztak ve-

lünk, meghökkentek, aztán feloldód-

tak, és nagyon nagy átéléssel játszot-

tak. Szerintem ezt a napot nem fogják

elfelejteni, és ha találkoznak az utcán

segítségre szoruló emberrel, majd

eszükbe jut. Dubniczki Csilla is abban

reménykedik, hogy legalább annyi is-

meretet sikerült átadniuk nekik, hogy

nem kell félniük a fogyatékos embe-

rektől, hiszen ők is ugyanolyanok,

mint bárki más: „Esznek, isznak, al-

szanak, éreznek, táncolnak, buliznak,

és nem fertőzőek. Közös a világunk,

egyetlen társadalom van, és abban kell

élnünk valamennyiünknek.”

Tóth Erika

Fényképek: Nagy Bendegúz és T. E.

A tréning a Carissimi Nonprofit Alap

szervezésében valósult meg. Köszönjük az

OTP Banka Slovensko anyagi támogatását

és a Czuczor Gergely Alapiskolának az

akadálymentes helyszínt.

Dubniczki Csilla (balról) és Nyusti Szilvia a fiatalokkal
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Segítőkutyákkal az integrációért 
A kutya a feltételezések szerint 10 000–100 000 évvel ez-

előtt a farkas egy mára kihalt alfajának a háziasításával jött

létre. A szigorú szelekció eredményeként viselkedése több

fontos vonásában eltér a farkasétól. Jelentősen nagyobb ben-

ne a készség az emberrel való együttműködésre. Csányi Vil-

mos etológus írja, hogy az ökológiai körülmények miatt a

háziasítás során csak az az egyed maradhatott fenn, amelyik

képes volt az együttműködésre. Úgy viselkedik, mint a gye-

rek: egy életen át képes alávetni magát a gazda dominanci-

ájának. A neves szakember a kutya és az ember kötődését az

anya-gyermek kapcsolathoz hasonlítja.

A kötődés talán a segítőkutyák esetében a leg-

erősebb. Ezek az állatok a sérült, beteg vagy idős

emberek életét teszik szebbé, jobbá, könnyebbé;

segítik őket az egyenlő esélyű hozzáféréshez fű-

ződő jogaik gyakorlásában, önálló életvitelük ki-

alakításában, veszélyhelyzetek elhárításában.

Több típusuk van. A legismertebbek a vakvezető

kutyák, de van hangjelző, mozgássérült-, autista-

segítő, rohamjelző és terápiás kutya is (az utób-

biakat nevelési-oktatási intézményekben, idős-

otthonokban alkalmazzák, színesebbé teszik ve-

lük a foglalkozásokat). Róluk és gazdáikról szólt a NEO

Magyar Segítőkutya-egyesület által szervezett, az ELTE

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karának akadálymen-

tes épületében áprilisban megtartott Segítőkutyákkal az

integrációért című konferencia. Szakmai előadások, ke-

rekasztal-beszélgetés és könyvbemutató volt a progra-

mon.

Híd ember és ember között

Az egyesületet (a Carissimi 2015/1. számában bővebben

olvashatnak róla Loványi Eszter cikké-

ben) Mányik Richárd elnök, segítőku-

tya-kiképző mutatta be. 2011-ben látás-,

hallás- és mozgássérült emberek s hoz-

zátartozóik hozták létre azzal a céllal,

hogy segítőkutyákat képezzenek ki.

Emellett érzékenyítő tréningeket, bemu-

tatókat tartanak óvodákban, iskolákban,

hogy segítsenek a fogyatékosság elfoga-

dásában. A csapatban 27 önkéntes dol-

gozik, munkatársaik nagy része sérült.

Segítőkutyájuk van, ezáltal hitelesek tud-

nak lenni.

Magyarországon a 2011-es népszámlálás adatai szerint

490 ezer fogyatékos ember él, és ha a családtagokat is

hozzászámítjuk, ennél sokkal többen érintettek. Ehhez

képest a segítőkutyák száma még mindig elenyésző. Pe-

dig nagyon sok mindenben tudnak segíteni. „A környe-

zeti akadályok megkerülése, zajok, epilepsziás roham jel-

zése, tárgyak felvétele látványos dolgok, de a fizikai segít-

ségnél is fontosabb, hogy hidat képeznek az emberek kö-

zött – mondja Mányik Richárd. – A kutyám segít az ott-

honomban, s ha kimozdulok, akkor is jön velem, és sok-

kal nagyobb segítséget jelent, mintha egy ép ember kí-

sérne. Ha ép ember jön velem, ketten vagyunk elzárva a

társadalom számára, el vagyunk szigetelve; erre kísérletet

is végeztünk. Ha kutyával vagyok, az ő révén ugyan job-

ban megbámulnak az emberek, viszont úgy érzem, hogy

nem engem bámulnak a kerekes székben, hanem az okos

kutyámat. Viselkedésén környezetünk változását is tud-

juk olvasni. Például egy hallássérültnek otthon nem is

kell, hogy a kutya jelezzen, a viselkedésén már látja, hogy

valaki közeledik az ajtóhoz. Lelki segítség is a kutya: te-

matizálja a sérültek napját. A balesetem után azzal kellett

szembesülnöm, hogy rengeteg időm van.

Felborult a rendszer, a ritmusom, a nappa-

lok és éjszakák összefolytak, éjjel olvastam,

nappal aludtam. Éreztem, hogy ez nincs jól,

de nem tudtam ellene tenni. Ez az állapot

addig maradt így, amíg kutyát nem kaptam.

Reggel ki kell vele mennem, ha van hozzá

kedvem, ha nincs. Kint pedig már az em-

berek odajönnek hozzám, és elkezdünk is-

merkedni. Először a kutyáról érdeklődnek,

aztán már mernek kérdezni a sérülésemről.

A kutya a sérült személyiséget is nyitottab-

bá teszi. Ezt nevezik kommunikációs híd-

„A kutya a természet kínálta gyógyír a szeretet hiányára és az élet sok egyéb bajára is.” Richard Allan Palm

Perlusz Andrea, Loványi Eszter, Mányik Richárd és Mali Erika alelnök,
habilitációskutya-kiképző

A szünetben
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nak. A szülőkről való leválásban is segít. Anyukám ko-

rábban nagyon aggódott, ha elmentem valahová – mióta

magam is szülő vagyok, jobban megértem őt. Egy-egy

sérülttel dolgozó kutya pozitív értelemben látványosság:

már nem én vagyok a látvány, s így megosztva sokkal

könnyebb elviselni ezt a furcsa érzést. A kutyák automa-

tikus ismerkedési ösztönöket hoznak elő az idegenekben,

jelenlétük nyitottabb légkört teremt a fogyatékosságról

szóló, tanúk nélküli párbeszédhez. Ezt az érzékenyítő

tréningeken tudjuk jól alkalmazni.”

Kuku, a hangjelző kutya

„Amikor Eszter este lefekszik aludni, leteszi a halló-

káját az éjjeliszekrényre, úgy, mint más a szemüvegét.

Én vigyázok Eszterre, amíg al-

szik. Ugye milyen fontos mun-

kám van? Én jelzem neki a zajo-

kat, mert ő nem hallja, ha csörög

az ébresztőóra, ha SMS-e érke-

zik, ha kopognak vagy csönget-

nek az ajtón, ha sír egy baba,

vagy ha szól a riasztó. De ez még

mind semmi. Ha tűz lenne, és

megszólalna a füstjelző, Eszter

akkor is csak bennem bízhat. Ha

valamilyen zaj hallatszik, oda-

szaladok Eszterhez – olyan

gyorsan, hogy utána még a nyel-

vem is lóg –, és a mancsommal

megsimogatom a vállát. Utána

oda vezetem, ahol a zajt hallot-

tam. Lehet, hogy az ajtón vagy

esetleg az ablakon kopogtatott a postás, vagy éppen a

telefon csörgött. Én mindig pontosan megmutatom ne-

ki, honnan is jön a zaj.” (Kuku és barátai)

A konferencia kedves színfoltja volt Loványi Eszter

Kuku és barátai című könyvének bemutatója. A könyv

fő célja, hogy a sérültek világát megismertesse az óvodás

és iskolás gyermekekkel s a környezetükkel, Kuku, a

hangjelző kutya szemszögéből. Az igaz történeteken

alapuló mesekönyvben többféle segítőkutya-típus szere-

pel: vakvezető, mozgássérült-segítő, hangjelző és terápi-

ás kutya, s ott vannak a segítettek is. A mintául szolgáló

kutyák és önkéntes gazdáik folyamatosan járnak érzéke-

nyítő tréningeket tartani gyermekeknek. Az ő számukra

a kutyákkal való találkozás még érdekesebbé teszi a me-

sét. A történet pedig íródik tovább, hiszen a jó íráskész-

ségű szerző blogot is készít. 

Loványi Eszter gyógypedagógus, szociológus, a kon-

ferencia helyszínéül szolgáló egyetem oktatója, habilitá-

cióskutya-kiképző hallássérülten született. Mindennap-

jait Kuku könnyíti meg, s biztonságot nyújt számára,

amikor nem viseli a hallókészülékét – például éjszaka,

amikor alszik, és nem érzékeli, hogy mi történik a kör-

nyezetében. Napközben hallókészüléke és a vizuális in-

formációk segítik a tájékozódásban. 

Jól együttműködni

„A kar azért állt a konferencia és a könyv mellé, mert

fontosnak tartja, hogy minden olyan ügyet támogasson,

amely a fogyatékossággal élők társadalmi beilleszkedését

segíti, és ezeknek az ügyeknek a kapcsán segítő szerepet

vállaljon – tudtuk meg Perlusz Andreától, az ELTE

BGGYK dékánhelyettesétől, a könyv lektorától. – Lénye-

ges, hogy a hallgatók bekapcsolódhassa-

nak ilyen típusú programokba, megta-

pasztalják és megtanulják ezeket az ér-

zékenyítő módszereket, hogy jól együtt

tudjanak működni fogyatékossággal élő

emberekkel; hiszen a gyógypedagógiai

hivatásnak ez a lényege. Egy jó szakem-

ber nem létezhet azok nélkül a tapaszta-

latok nélkül, amelyeket a fogyatékosság-

gal élő emberektől tud megkapni. Mi is

sokat tanulunk egymástól. Eszter sokat

tanult tőlem – gyerekkorától ismerem –,

de én is nagyon sokat tanulok tőle. Arra

is törekszünk, hogy kollégaként minél

nagyobb számban vegyenek részt a

gyógypedagógus-képzésben fogyaté-

kossággal élő emberek, hiszen az ő tu-

dásuk, személyes tapasztalatuk pótolha-

tatlan a hallgatók számára.” A mesekönyvvel kapcsolatban

kiemelte: „Élvezetes munka volt a lektorálás, ráadásul a

kötet hatását ki is tudtam próbálni a saját gyerekemen.

Magam integrációval foglalkozom, és úgy vélem, mindent

meg kell tenni azért, hogy a gyermekek minél korábbi

életkortól kezdve szerezzenek tapasztalatokat az élet leg-

különbözőbb módjairól. Így természetessé válik számukra,

hogy nem vagyunk egyformák: másmilyen a hajunk, a be-

szédünk, bármilyen tulajdonságunk. Ez a korai életkorban

nyújtott széles körű tapasztalat hozzájárul ahhoz, hogy ké-

sőbb a társadalom empatikusabb és elfogadóbb legyen, s

ne csak a fogyatékossággal élők iránt, hanem bárki, egymás

iránt is. A mesekönyv és a mese nagyon jó és természetes

eszköz arra, hogy a gyermekek szerezhessenek ilyen ta-

pasztalatokat, és ha hozzávesszük azokat a programokat,

amelyeket az egyesület rendszeresen tart, azt gondolom,

nagyon hatásos munkát végeznek.”

(t)
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Ad: Jelentés a roma gyermekek jogairól, 
Carissimi, 2015/2.

Alapok nélkül 

nem lehet építkezni

Pszichológusként csaknem harminc

éve szembesülök az emberi jogok biz-

tosa által felvetett problémákkal. Az,

hogy a szociálisan hátrányos környe-

zetből jövő gyermekek alacsonyabb

szintű képességekkel érkeznek az is-

kolába, kézenfekvő. A problémát ab-

ban látom, hogy az iskola ugyanazokat

az elvárásokat támasztja irántuk, mint

az ingergazdag környezetben nevelke-

dő társaik iránt. Sok esetben nem be-

szélik az oktatási nyelvet, anyanyelvü-

kön is szegényes a szókincsük, hiá-

nyoznak az íráshoz, olvasáshoz, szá-

moláshoz szükséges ismeretek, készsé-

gek. Sikeresnek lenni a tanulásban

csak úgy lehet, hogy a már meglévő is-

meretekre, készségekre támaszko-

dunk. Alapok nélkül nem lehet épít-

kezni. Ezek a gyermekek képtelenek

lépést tartani társaikkal, illetve követni

az iskola diktálta tempót. Gyakran

már az első évfolyamban leszakadnak

a többiektől, és olyan hiányosságok

alakulnak ki náluk, amelyeket a mai is-

kola tempója mellett képtelenek be-

pótolni. Az iskolai sikerességhez elen-

gedhetetlen a család támogatása és a

tanulási motiváció megléte. Sajnos,

gyakran tapasztaljuk, hogy ezekben a

családokban a tudás nem érték, ezért a

gyermekek sem motiváltak az ismere-

tek befogadására. Mivel a tanulásban

nem tudnak sikeresek lenni, sok eset-

ben nem megfelelő viselkedéssel pró-

bálnak kitűnni, újabb problémát okoz-

va ezzel az iskolának. Ha azt szeret-

nénk, hogy a hátrányos szociális kör-

nyezetből jövő gyermekek ne kallódja-

nak el, meggyőződésem szerint a fej-

lesztésüket azon a szinten kellene kez-

denie az iskolának, amelyen ők van-

nak. Ehhez persze változtatni kellene

az iskolarendszeren is. Az adott kér-

déssel kapcsolatban fontosnak tartom,

hogy legalább a beiskolázás előtti utol-

só évben látogassa a gyermek az óvo-

dát. Tudom, hogy ennek anyagi vonat-

kozása van – óvodai férőhelyek, felsze-

reltség, óvodapedagógusok alkalmazá-

sa –, de mérlegelni kellene, hogy mi

kerül többe. Ebben az esetben talán az

iskolaérettség megállapítása is egysze-

rűbb volna a szakemberek számára.

Tudvalévő, hogy a gyermekek speciális

iskolába, illetve speciális osztályba való

besorolását szakemberek: pszicholó-

gusok és gyógypedagógusok együtte-

sen ajánlják. 

Ami a speciális iskolák A variánsá-

nak megszüntetését illeti: azt gondo-

lom, hogy ez szakember és pénz kér-

dése. Ha az egyéni adottságoknak

megfelelően kis csoportos oktatást és

szakemberek: gyógypedagógusok, fej-

lesztő pedagógusok, mozgásterapeu-

ták s igény szerint egészségügyi dol-

gozók bevonását, megfelelő oktatási

módszerek alkalmazását tudjuk bizto-

sítani, akkor a most ebbe az iskolatí-

pusba kerülők egy részét valószínűleg

bizonyos fokig fel tudjuk zárkóztatni

nem sajátos nevelési igényű társaik-

hoz. Ezt azonban nem lehet minden-

kiről kijelenteni, mert az A variánsban

nemcsak hátrányos helyzetűek talál-

hatók, hanem olyan diagnózisokkal is

kerülnek ide tanulók, amelyek mögött

különböző fokú idegrendszeri sérülé-

sek vannak (gyermekbénulás, oxigén-

hiányosság, örökletes adottság stb.).

Ezeknél a gyermekeknél adottak az

egyéni mentális lehetőségek. Abban az

esetben, ha csak a hátrányos szociális

helyzetű gyermekek pozitív diszkri-

minációjáról van szó, egyetértünk az-

zal, hogy minden gyermek kapja meg

a tanuláshoz való jogot, hogy segítsük

őket hozzá a felzárkózáshoz. Ehhez

azonban szükséges az egyéni feltételek

megléte, a tanuló motiváltsága és a tu-

dásnak mint értéknek az elfogadása.

Németh Margit 

Gyógypedagógiai Tanácsadó 

Központ, Dunaszerdahely

Pár gondolat a roma 

gyermekek sorsáról

Nem vagyok szakember, de sok évti-

zedes tapasztalattal a hátam mögött

bátorkodom hozzászólni a roma gyer-

mekek sorsával foglalkozó íráshoz. Kis

faluban élek romák között, és nyitott

szemmel járva sok mindenre felfigye-

lek. Megítélésem szerint a „romakér-

dés” nem roma-, hanem szociális kér-

Előző számunkban Gál Vera gyermekpszichológus írását közöltük,

amelyben Jana Dubovcová emberi jogi biztosnak Az iskolaérettségi teszt

jelenlegi gyakorlatának a kulturálisan, szociálisan és nyelvileg hátrányos

környezetből származó, főleg roma gyermekek alapvető jogaira való hatá-

sa című, tavalyi jelentésében foglaltak kapcsán fejtette ki gondolatait. Az

ombudsman bírálta az iskolaérettség vizsgálatának jelenlegi gyakorlatát.

Többek között javasolja a speciális iskolák A variánsának (enyhe értelmi sé-

rülteket sorolnak ide) megszüntetését, olyan diagnosztikai módszerek beve-

zetését, amelyek tekintettel lesznek a hátrányos helyzetben levő roma gyer-

mekek képességeire, rendszeres képességfelmérések végzését és javuló ered-

mények esetén a tanulók normál iskolába való átminősítését.

Az alábbiakban három újabb véleménynek adunk helyet. 
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dés, amelynek a rendszerváltás után ál-

dozatul estek a becsületesen dolgozó,

kötelességtudó, családjukkal törődő

emberek: fehérek és romák egyaránt.

Szakemberek, betanított munkások tö-

megei megalázva, órák hosszat álldo-

gálnak a munkaügyi hivatalok folyosó-

in, többnyire eredménytelenül. A leg-

jobban sújtott csoport a roma közösség

volt; munkahelyük elvesztése után se-

hol sem alkalmazták őket, és ma sem

alkalmazzák. Álszolidaritásként kitalál-

ták számukra a munkanélküli-segélyt.

Ennek erkölcsileg nagy hatása van a

szellemi leépülésükre, értékrendjük el-

vesztésére és általános szociális szintjük

zuhanására. Megtanulták, hogy az ál-

lamtól kapott pénzből szegényesen

meg lehet élni, de mostanra úgy eldur-

vult a helyzet, hogy a családi segélyből

több jut alkoholra, drogokra, játékauto-

matákba, mint gyermekeik étkezésére,

ruházatra, fűtésre. Ezt megtetézve fe-

kélyként uralkodik a társadalmon a

megállíthatatlan uzsora. A mélysze-

génység még mélyebb lesz, és a szenve-

dő alany mindig a gyermek.

A mai roma nemzedék nagyszülei

még dolgoztak, lakást vásároltak, építet-

tek, becsületes gyermekeket neveltek,

akik szakmunkásként vagy érettségivel a

kezükben folytatták életüket. Volt kö-

zöttük is aszociális, alkoholista, munka-

kerülő, de nem olyan arányban, mint

most. Legfőbb ideje a kérdéssel foglal-

kozni, és szakemberekre bízni a megol-

dást. A folyamat hosszadalmas lesz, de a

gyermeknevelés, iskoláztatás megfelelő,

megoldást hozó formáját az államnak

kell megteremtenie és vállalnia, bár-

mennyibe kerül is. Még mindig olcsóbb

és eredményesebb lesz, mint élete végé-

ig finanszírozni az egyre jobban szapo-

rodó népcsoportot. Biztosítani kell óvo-

dákat, iskolákat és persze olyan szakem-

bereket, speciális pedagógusokat, akik

nem az asztal mellől szemlélik a helyze-

tet. Mondhatom, hogy nem ismerik, és

nem tudják, hogy az emberek közössé-

gében az együttélés során egyre több a

durvaság és az agresszivitás.

Ne áltassuk magunkat EU-s pén-

zekkel, az eddigi juttatások nagy része

nem hozott semmit, vagy nagyon ke-

vés eredményt. Abból a sok-sok milli-

óból, amely elveszett a semmibe, ki-

sebb-nagyobb üzemeket lehetett vol-

na létrehozni és munkalehetőségeket

teremteni. 

Mindenki vissza tud emlékezni isko-

lai éveire. Ha megjelent az osztályban

egy szerencsétlen sorsú gyermek, a diá-

kok rátettek még egy lapáttal. Ma sem

lenne másképp, ha egy átlagosan jó

eredményeket elérő osztály tanulói kö-

zé besorolnák a genetikai vagy szociális

okból, szülői nemtörődömség követ-

kezményeként a többiekkel lépést tar-

tani nem képes gyermekeket. 

Az EU-s pénzekből finanszírozott

projektekből először meg kell tanítani a

hiányosan szocializált gyermekeket ke-

zet mosni, orrot fújni, WC-t használni,

kulturáltan enni és elfogadhatóan visel-

kedni. Szánalmas, hogy a problémás

gyermekeket foglalkoztató óvodában a

tanfelügyelő nem azt méltányolja, ha a

pedagógus türelemmel irányítja a kicsi-

ket, csiszolja beszédkészségüket, kéz-

ügyességüket, hanem azt nehezményezi,

hogy hiányosan kezelik a számítógépet.

Nem tudom, a törvényhozók el tudják-

e képzelni, hogyan lesz a pedagógus ura

egy 30-35-ös létszámú osztályban a ta-

nításnak, tud-e rendet tartani, a nehe-

zebbnél nehezebb esetekben megtalálja-

e a helyes utat, hogy a gyermekek előtt

tekintélyt szerezzen, bízzanak benne, el-

fogadják a jóindulatát, hogy sok min-

denre meg szeretné tanítani őket, ami

kivezeti őket nyomorúságos helyzetük-

ből. Tudják-e, hogy a feladat emberfelet-

ti erőt kíván mindenkitől? Kisebb létszá-

mú csoportokban a megfelelő szakem-

berek többet tudnának foglalkozni kü-

lön-külön a gyermekekkel testi-lelki ál-

lapotuk szerint. Lehet, hogy 2-3 éven

belül sokan be is tudnák hozni lemara-

dásukat, és akkor már be lehetne őket

sorolni a többi tanuló közé.

Az ún. romakérdés megoldása

gyermekeinknek, unokáinknak is na-

gyon fontos. Jó volna, ha a döntésho-

zók elfogadnák a tapasztalattal és

szakmai tudással rendelkezők véle-

ményét, hogy lélekben egészséges,

becsületes, kötelességtudó nemzedé-

ket tudjunk felnevelni.

Tisztelettel: 

Očovai Veronika, Nagydaróc

Az A variáns 

megszüntetése 

nem megoldás 

Közismert tény, hogy a gyógypeda-

gógiai intézményekben, főként az eny-

he fokú értelmi sérültek iskoláiban ma-

gas arányban fordulnak elő hátrányos

helyzetű, illetve a roma etnikumhoz

tartozó tanulók. 

A halmozottan hátrányos, roma szár-

mazású gyermekek jelentős része kü-

lönböző okok miatt alkalmatlan az

alapfokú oktatási rendszerbe való belé-

pésre, már az iskola első osztályában si-

kertelenséggel küzd, a jelenlegi teljesít-

ménykényszeres iskolai légkörben le-

marad az átlagtól. A normakövetés ké-

pességének zavara, a kooperatív készsé-

gek és az önfegyelem hiánya oda vezet,

hogy nem tudnak megfelelni az iskolá-

ban elvárt értékrendszernek. A roma

tanulók körében gyakran hiányzik a ta-

nuláshoz szükséges motiváció, magas

az iskolakerülési arány, lemorzsolódnak,

még alapfokú tanulmányaikat sem feje-

zik be. A többségi iskola nem tudja to-

lerálni lemaradásukat, nem tud nekik

megfelelő segítséget nyújtani, így nagy

részük speciális iskolába vagy osztályba

kerül. További gondot okoz, hogy

többségük egyáltalán nem jár óvodába,

holott ez az egyik első lépcsőfok, szoci-

alizációs színtér, amely segíti az iskolá-

ba való lépést, és jelentős mértékben

hozzájárul a tanuláshoz szükséges rész-

képességek fejlesztéséhez. 

A roma gyermekek szegregált, ill. in-

tegrált formában való nevelése régi pe-

dagógiai vita tárgya. Az egyik sokat vi-

tatott terület maga a diagnosztizálás,



21

vélemény

2015/3

pszichológiai és gyógypedagógiai ki-

vizsgálás, melynek alapján szülői belee-

gyezéssel megtörténik a speciális isko-

lában való elhelyezés vagy áthelyezés,

enyhe értelmi fogyatékosság esetén az

úgynevezett A variánsba. Sok esetben

összefüggés mutatkozik a szociokultu-

rális háttér s a mentális alulteljesítés kö-

zött, és az értelmi fogyatékosnak való

minősítés hátterében ott áll, hogy a ro-

ma gyermekek, főként az elkülönült te-

lepeken élők, az átlagosnál lényegesen

hátrányosabb körülmények között nő-

nek fel. A fejlesztő, stimuláló környezet

hiánya, nyelvi hátrányok, táplálkozási

hiányosságok, megfelelő viselkedési

minták hiánya stb. oda vezet, hogy az

iskolaérettséget vizsgáló tesztekben

rosszul teljesítenek, és „becsúsznak” az

enyhén értelmi sérültek övezetébe.

Másrészt a roma populáció egy részé-

nél, bár ez kutatásokkal nincs alátá-

masztva, a kedvezőtlen egészségi álla-

pot, alacsony egészségkultúra, a higié-

niai szokások kialakulatlansága, vérro-

koni szexuális kapcsolatok és egyéb ne-

gatív környezeti hatások következtében

nagyobb arányban fordul elő súlyos be-

tegség, fogyatékosság, halmozott sérü-

lés. Ez a jelenség talán még markán-

sabbnak tűnik a gazdaságilag meglehe-

tősen leszakadó régiókban. 

Nagykaposon a vidék egyik legna-

gyobb múltú és arányaiban is a legje-

lentősebb speciális iskolája működik.

Jelenleg 213 enyhe fokú és középsú-

lyos értelmi sérült, zömmel roma

származású tanuló látogatja, bár Na-

dežda Varešinská igazgatónő hangsú-

lyozza, hogy hivatalosan roma nem-

zetiségű tanulójuk nincs, csak magyar

és szlovák nemzetiségű. A gyermekek

olyan pszichológiai ajánlás alapján ke-

rülnek hozzájuk, amely egyértelműen

igazolja a különböző fokú értelmi sé-

rülés tényét. Az intézmény sajátossá-

ga, hogy speciális óvodát és szakisko-

lát is működtet, így a szakmai tovább-

tanulás is biztosított. Tanulóik zöme

helybéli, illetve a tőszomszédságban

levő gyermekotthonból kerül ki, de a

környező falvakból is járnak hozzájuk.

A roma nyelvet egyikük sem használ-

ja. Az igazgatónő az ombudsmani je-

lentést felületesnek, szakmailag hiá-

nyosnak ítéli meg, és kiemelten fon-

tosnak tartja a speciális iskolák A va-

riánsának működését, ugyanis ez le-

hetővé teszi, hogy a tanulásban aka-

dályozott gyermek önmagához képest

előrelépjen, szükségleteit figyelembe

vegyék, és képességeihez mérjék a kö-

vetelményeket. Ugyanez a normál is-

kolákban, megfelelő tárgyi és környe-

zeti feltételek hiányában, nehezen va-

lósulna meg.

A Nagykaposhoz közeli csicseri

magyar tannyelvű alapiskola négyosz-

tályos kisiskolaként működik; osztá-

lyaiból kettő speciális, amelyekbe csak

roma gyermekek járnak. A többi, ha-

gyományos osztályban fele arányban

vannak romák. Saffo János igazgató

tájékoztatása szerint a hatályos törvé-

nyek értelmében előzetesen minden

tanulót az alapiskolába íratnak be, és

szükség esetén, főként súlyosabb ta-

nulási kudarcok után, az első félév el-

teltével az iskola igényli a speciálpe-

dagógiai kivizsgálást. Ha beigazoló-

dik az értelmi sérülés gyanúja, a szü-

lők tájékoztatása után, az ő beleegye-

zésükkel a tanuló átkerül a speciális

osztályba, ahol képességeihez mérten,

az A variáns tanmenete szerint tanul-

hat. Véleménye szerint az iskolával

együttműködő speciális pedagógiai

tanácsadó központ által végzett fel-

mérés alapos és objektív, s csak indo-

kolt esetben kerül a gyermek áthelye-

zésre. A kivizsgálás során nyelvi aka-

dályok ez idáig nem adódtak, ugyanis

roma származású tanulóik a magyar

nyelvet beszélik. Kontrollvizsgálatok

is rendszeresen történnek náluk. Volt

már rá példa, hogy két tanuló a javuló

teljesítménynek köszönhetően vissza-

került az alapiskolai osztályba. A spe-

ciális osztályokban történő oktatás sa-

játosságainak köszönhetően a tanu-

lásban akadályozottak megfelelő tem-

póban tudnak haladni a tananyaggal,

képességeik szintjéhez igazodó mód-

szerek alkalmazásával sikeresek lesz-

nek a tanulásban. A hagyományos

osztályban erre valószínűleg nem vol-

na lehetőségük. 

Hasonlóan vélekedik az ógyallai spe-

ciális iskola igazgatója, Misák Zoltán is.

Teljes szervezettségű intézményüket

enyhe fokú és középsúlyos értelmi fo-

gyatékos tanulók látogatják, hatvan

százalékban roma származásúak. A ta-

nulók komplex gyógypedagógiai-pszi-

chológiai kivizsgálás és ajánlás alapján

kerülnek hozzájuk. Az igazgató elmon-

dása szerint az A variánsba csak diag-

nosztizált enyhe értelmi fogyatékosság-

gal kerülhet valaki, tehát az úgyneve-

zett határértéken teljesítő gyermek

nem. Az ő gyakorlatukban elenyésző

számú esetben előfordult, hogy kom-

munikációs problémák esetén idősebb

testvér vagy szülő tolmácsolását kérték,

de az oktatási folyamatban nem hasz-

nálatos a roma nyelv. A továbbtanulás

lehetősége adott: egyéni sajátosságaik-

hoz mérten a roma gyermekek szakmát

tanulhatnak, ugyanis intézményükben

egy speciális szakiskola kihelyezett osz-

tályai működnek. Véleménye szerint a

szakképzést, szakmaszerzést kiemelten

fontos támogatni. 

A megkérdezett szakemberek szerint

a roma gyermekek iskoláztatása kap-

csán felmerülő hiányosságokat a speci-

ális iskolák A variánsának megszünte-

tése nem oldja meg. A „romakérdés”

rendszeresen terítékre kerül, csak vala-

hogy hathatós megoldások nem szület-

nek. A megoldás nem a speciális isko-

lák jól kiépített rendszerének felbom-

lasztása, ugyanis a probléma sokkal

mélyrehatóbb, szerteágazóbb, megol-

dása interdiszciplináris megközelítést

igényel. Az oktatási intézmények mel-

lett a család az az egység, amelyben a

szocializáció, a tanulás és az egyén fej-

lődésének nagy része végbemegy.

Szanyó Gabriella

logopédus, gyógypedagógus 

Nagykapos
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Hírek a Dominó Klubból 

A Föld napja, anyák napja, jótékonysági futóverseny

A gútai szabadidőközpont mellett működő Dominó in-

tegrációs klub családias légkört teremtett azoknak az em-

bereknek, akik mindennapi egészségi problémákkal szem-

besülnek. Városunk lehetőségeihez mérten úgy próbál segí-

tő kezet nyújtani az egészségileg hátrányos helyzetű gyer-

meket nevelő családoknak, hogy az oktatási intézmények-

ben tanári, illetve személyi asszisztenseket és gondozókat al-

kalmaz. Igaz, a nehéz anyagi körülmények nem engedik ezt

a segítő programot olyan mértékben alkalmazni, mint

amekkora igény volna rá, de így is hatékony segítség az óvo-

dák és iskolák s legfőképp a szülők és gyermekeik számára.

Klubunk 2007 óta segíti az érintett családokat a szabadidő

kreatív eltöltésében, hiszen egyébként eléggé szűkre szabot-

tak a lehetőségeik. Nálunk kézműves-foglalkozásra, sütés-

főzésre és játékra van alkalom. Nagy örömünkre a Dominó

családi hétfők egyre népszerűbbek, és programjainkba már

önkéntesek is bekapcsolódtak. A meghittség és bizalom lég-

körében folytatott beszélgetések a szülőkből mély fájdalma-

kat hoznak felszínre, de kimondásuk enyhülést hoz az ember

lelkébe. A sok éve hordozott tehernek a többiekkel való

megosztása összekovácsolja kis közösségünket. 

Tagjaink április 25-én nagy örömmel kapcsolódtak be a

szabadidőközpont udvarának takarításába és szépítésébe. Jött

gyermek, szülő s nagyszülő. Jó érzés volt teret adni olyan em-

bereknek, akiknek családjában egészségileg hátrányos hely-

zetű családtagok élnek, illetve maguk is érintettek. Az autiz-

mussal élő gyermekek számára a teljes értékű élet biztosí-

tása szempontjából egy ilyen típusú családi program, amely

során odafigyelünk egyéni szükségleteikre, nagyon építő

tud lenni. Ez a nap tele volt vidámsággal, barátsággal és se-

gítőkészséggel. Dolgoztunk, sportoltunk, ismerkedtünk, a

kemencében sok finomság készült. Nagyon jó nap volt. A

Földé és a miénk.

Egy másik kedves esemény az anyák napi piknikhez kap-

csolódik. Május 8-án nagyon szép környezetben, a Kabátfa-

luban található Holdas lovastanyán ünnepeltünk. Papp Er-

nő, a tanya tulajdonosa szeretettel s örömmel üdvözölt ben-

nünket, és segítőkészen állt rendelkezésünkre. Pihenéssel,

kikapcsolódással és szórakozással akartuk tölteni a napot,

hiszen a klubtagoknak igazán kevés lehetőségük van ilyen

jellegű családi programon részt venni. A finom étel, közös

játék s a lovakkal való kapcsolatteremtés gyógyír volt testnek

és léleknek. Az állatoktól való félelemnek nyoma sem volt.

A gyermekek simogatták, etették a lovakat és a kutyákat, s

azok végtelenül hálásak voltak érte. A rögtönzött műsorban

énekek és rövidke versek is elhangzottak. A trambulin nagy

kihívás volt, leginkább a szülők számára, akik gyermekeik

unszolására és nagy örömére szintén jól kiugrálták magukat.

Szép emlékekkel és élményekkel gazdagodva tértünk haza.

Egyhangúan úgy döntöttünk: visszatérünk még!

Élnek közöttünk olyan emberek, akiknek csupán egyet-

lenegy kívánságuk van: egészségesnek lenni. Ez a vágya an-

nak a gútai kisfiúnak is, akiért a városlakók összefogtak,

hogy anyagi segítséget nyújtsanak a gyógykezeléséhez. A jó-

tékonysági futóversenyre május 30-án immár második alka-

lommal került sor. A HelloGúta Polgári Társulás szervezé-

sében a Dögös sprintet a gútai vízimalomnál kijelölt pályán

6 és a 12 km-es távon tehették meg a versenyzők. A Domi-

nó Klub tagjai közül Nagy Mónika és Marosi Tímea sike-

resen teljesítette a 6 km-es távot. Aki nem vett részt közü-

lünk a futásban, az lelkesen segédkezett a szervezők által ki-

jelölt feladatokban. Ezt a napot jó érzéssel zártuk, és remél-

jük, hogy jövőre is találkozunk. Mert segíteni jó.

Héderváry Márta, a Dominó Klub koordinátora

Képek: archívum

Tibiért futottak

Közös játék 
anyák napján
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Faültetés Nagypakán
Nagypakán 2012 novembere óta

működik a Grace – egészségkároso-

dottak egyesülete, elnöke Sárközi Ti-

bor. Szociális szolgáltatásaival a moz-

gáskorlátozott és egészségkárosodott

embereknek nyújt segítséget, tagjaink

nemzetközi kulturális eseményeken és

sportversenyeken vesznek részt.

2014-ben testvérszervezeteinkkel

megalapítottuk a Nemzetközi Kultu-

rális és Egészségmegőrző Egyesületek

Szövetségét. Elnöke Bacsárdi József, a

tatai Áhi Jóga Egyesület vezetője,

sport- és ifjúsági igazgató Sárközi Ti-

bor, kulturális igazgató Vozárik Júlia, a

nagymegyeri egészségkárosodottak

szervezetének elnöknője, emberi jogi

igazgatója pedig Gibril Deen, a buda-

pesti Mahatma Gandhi Emberi Jogi

Egyesület elnöke lett. Nemzetközi

szervezetünk a nemzetek közötti kul-

turális és egészségmegőrző hagyomá-

nyok ápolására és átadására, továbbá a

társadalmi csoportok: idősek, fiatalok,

egészséges és beteg emberek közötti

kapcsolatteremtésre és -tartásra törek-

szik. A környezettudatosság terjesztése

és a Föld egészségének megóvása vé-

gett faültetési programokban veszünk

részt, kiemelten kezeljük a fiataloknak

a sport és a kultúra segítségével való

társadalmi beilleszkedését. Fontosnak

tartjuk a hátrányos helyzetben lévő fi-

atalok és idősek támogatását, s egész-

ségmegőrző programokat szervezünk

mozgássérültek számára. Adományok-

kal támogatjuk mind a két országbeli

rászorulókat, az afrikai és nepáli gyer-

mekeket és a Vöröskeresztet. Jelen va-

gyunk különböző kulturális, sport- és

egészségnapi rendezvényeken, feszti-

válokon, iskolákban, szociális ottho-

nokban és nyugdíjasklubokban.

Április 11-én, a közelgő Föld napja

alkalmából fákat ültettünk a helyi ját-

szótéren. A rendezvényt Ivan Seňan

polgármester nyitotta meg, egyesüle-

tünk legfiatalabb tagjai verseket mond-

tak, majd a jelen lévő szervezetek veze-

tői három fát ültettek el, hogy ily mó-

don is ápolják és elmélyítsék barátsá-

gukat. Utána – Bacsárdi József irányí-

tásával – légzőgyakorlatokat tartot-

tunk. A program a helyi művelődési

házban kulturális műsorral folytató-

dott. Felléptek a dunaszerdahelyi Gu-

ruló Trió táncosai (kerekes székes fér-

fiak feleségükkel), Adamecz László s a

Komárom-Esztergom Megyei Tehet-

séggondozó és Léleksegítő Alapítvány

Humanitás Klubjának csapata (fütty-

produkció, népdal, könnyűzene). A

műsort rövid köszöntő, a Grace éves

beszámolója, ízletes vacsora, táncmu-

latság és értékes tomboladíjak kisorso-

lása követte.

Köszönjük a polgármester úrnak és a

képviselő-testület tagjainak a támoga-

tást, nélkülük nem tudnánk megvalósí-

tani terveinket és segíteni az egészség-

károsodott emberek társadalmi beil-

leszkedését. 

Sárközi Zsuzsanna 

Ketten a vendégek közül

„Nem egy óvón fölénk boruló er-

nyőre, hanem olyan világra van szük-

ségünk, amelyben képesek vagyunk

élni!” Ezt a jelszót választotta magá-

nak a Camelot Mozgássérült Fiatalok

Győri Egyesülete, mely szintén kép-

viseltette magát a rendezvényen.

„Azért alakultunk, hogy betegségben,

balesetben megsérült, Győrben és

környékén élő embertársainkon segí-

teni tudjunk gyógyászati segédeszkö-

zök beszerzésében vagy hivatalos

ügyek intézésében. Sokat jelentenek a

személyes találkozások – kezdte az

egyesület bemutatását Benei László

elnökhelyettes. – A szlovákiai kapcso-

lat évtizedekre vezethető vissza. Lé-

nyege a baráti viszony ápolása, örü-

lünk egymásnak.” Ő maga 1989-ben

munkahelyi balesetben sérült meg, és

meggyőződése, hogy kerekes székben

is lehet egészséges és teljes életet élni. 

A faültetés kezdeményezője, Ba-

csárdi József, a tatai Áhi Jóga Egyesü-

let elnöke szerint nem kell megijedni a

jógától: „Ez nem a hagyományos jóga,

hanem speciális gyakorlatsor, amely az

energiát növeli, és még a kilencvenéves

is meg tudja csinálni. Légző- és masz-

szírozógyakorlatok vannak benne, a

tibeti jógarendszernek a módosított

változata.” A Nemzetközi Kulturális

és Egészségmegőrző Egyesületek

Szövetségével kapcsolatban elmondta,

hogy szövetkezve többet el lehet érni,

mint amennyit az egyesületek kü-

lön-külön tudnának. „Fontos meg-

ismerni egymás kultúráját, így job-

ban elfogadjuk a másikat. Ezért

tartottunk már afrikai, nepáli,

Nagymegyeren mongol kulturális

estet. Az egészségesen gondolkodó

embernek fontos az emberi jogok

érvényesülése, így lehet csak egy

egészségesebb társadalmat létre-

hozni. A faültetést mi Magyaror-

szágon kezdtük, és itt, Szlovákiá-

ban is szeretnénk folytatni, ahol

nyitottak lesznek rá. Ha mindenki

akár csak ilyen keveset tesz az

egészségért, a zöld programért, az

emberi jogokért, a sok kicsiből nagy

dolog lesz.                                     (t)

Balról: Sárközi Tibor, Vozárik Júlia 
és Ivan Seňan
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Versfesztivál Galántán, hetedszer
Az értelmi sérült fiatalok

Szenctől Zselizig minden

évben nagy izgalommal ké-

szülődnek a Galántán meg-

rendezett versfesztiválra.

Idén áprilisban sem volt ez

másként, a költészet ünnepe

alkalmából a fiatalok és kí-

sérőik felejthetetlen nap ré-

szesei lehettek. A vendéglá-

tó galántai Értelmileg Aka-

dályozottakat Segítők Tár-

sulásának elnöke, Pék Anna

örömmel tapasztalta, hogy

az érdeklődők száma egyre

növekszik. 

Amellett, hogy másoknak

is szeretnék megmutatni,

mit tudnak, az eseményt a

találkozás öröme, a kellemes

kikapcsolódás élménye teszi

vonzóvá. A párkányiak már

második éve autóbuszt ren-

delnek. „Korábban öten-ha-

tan jöttünk vonattal, de

mindig újabbak jelentkez-

nek, és senkinek sincs szí-

vem azt mondani, hogy ma-

radjon otthon. Már január-

tól tanulják a verseket, és

alig várják ezt a napot. Most

húszan vagyunk itt” –

mondta Szűcs Teréz elnök,

aki megtisztelőnek tartja a

rendezvényre szóló meghí-

vást. A zselizi Riedl Barbara

is megerősíti szavait. Ő

Andrea lányát kísérte el, és

mint mondta, örülnek, ha

sikerük van. Válent Adrika

és Vágó Editke Nagyfödé-

mesről érkezett az egészség-

károsodottak helyi szerve-

zete elnökének, Kyszely Da-

rinának a kíséretében. Ők

tavaly voltak először, és szép

emlékeik vannak róla.

A „zsűri” tagjai, Bauer

Edit és Tóth Erika a Caris-

simi Nonprofit Alap képvi-

seletében, Mészáros Andrea,

a galántai Kodály Zoltán

Gimnázium tanárnője, vala-

mint Renczés Viktória és

Žiaček Margaréta gimna-

zisták értékelték a harminc

szereplő – vers- és próza-

mondó – produkcióját.

Mindenki kapott dicséretet,

és a galántai szervezettől, a

szenci Nefelejcs Ház tagjai-

tól, valamint Bauer Edittől,

a Carissimi kuratóriumának

tagjától ajándékot is. 

Mészáros Andrea tanárnő

nélkül sem lehet elképzelni

a versfesztivált. Ő így foglal-

ta össze gondolatait: „Az

idei rendezvény először is

arra ébresztett rá, hogy mi-

lyen gyorsan rohan az idő.

Újra eltelt egy év, és megint

találkozhattam azokkal, aki-

ket csak itt van alkalmam

látni. Mindig nagyon örü-

lünk egymásnak, és jó látni,

hogy diákjaim is élvezik a

sérült fiatalok őszinte ra-

gaszkodását, barátkozni

akarását, elszántságukat,

hogy jól szerepeljenek. Utá-

na még sokáig tart nálunk

az eufória, hosszú időre fel-

töltődünk közöttük. A ga-

lántai csoporthoz év közben

is itt-ott ellátogatunk, hogy

együtt játszhassunk, szóra-

kozhassunk, de úgy érzem,

hogy ez kevés, hogy valamit

még tenni kellene. Nemrég

bekapcsolódtunk egy nem-

zetközi projektbe. A ma-

gyarországi Mór és egy

szlovéniai település középis-

kolásaival próbálunk majd

tapasztalatokat cserélni ar-

ról, hogy mi módon nyis-

sunk mi, egészségesek a fo-

gyatékossággal élők felé. Az

együttműködés egy éve fo-

lyamán többször is megláto-

gatjuk egymás rendezvénye-

it, hogy tanuljunk egymás-

tól, ötleteket gyűjtsünk. Mi,

galántaiak a jövő évi vers-

fesztivál idejére hívtuk meg

a többieket. Tehát ha min-

den a tervek szerint alakul, a

nyolcadik nemzetközi rész-

vételű lesz.” 

Renczés Viktória párszor

már találkozott a galántai fi-

atalokkal a szervezet klub-

foglalkozásain, és kellemes

benyomásokat őriz ezekről

az alkalmakról. A versfeszti-

vál mégis meglepetést oko-

zott neki: „Voltak olyan ki-

forrott, kidolgozott szavala-

tok, amilyenekre nem szá-

mítottam. Azt gondoltam,

hogy két-három soros ver-

sek lesznek, miközben ko-

moly és mély gondolatokat

tartalmazó költemények is

elhangzottak. Megtanulá-

suk hosszú és nehéz folya-

mat; én is sokat tanulom a

verseket, míg a fejembe

mennek, és értelmezni is

kell őket. Néhányan jól

megoldották.” Žiaček Mar-

garéta is pozitív élménnyel

megy haza. Ő az életvidám-

ságukat csodálja, és azt a

szeretetet, amelyet mások

felé sugároznak.

„Felemelő érzés a vers sze-

retete, mondása, különösen

akkor, ha másoknak is örö-

met szerezhetünk vele. Fel-

becsülhetetlen az az akarat,

igyekezet, amelyet a résztve-

vők tanúsítottak. Torokszo-

rító élmény volt hallgatni a

szép előadásokat, főleg, ha

belegondoltunk abba, hogy

milyen óriási munka van

mögötte” – mondta megha-

tódva Pék Anna. 

A versmondás szünetei-

ben a galántai gimnazisták

gitárjátékukkal, szavalatuk-

kal, énekükkel és közös

énekléssel szórakoztatták a

résztvevőket. Ebéd után a

Kuttyomfitty Társulat Cir-

kusz Folklórikusz című

műsorának tapsolhatott a

nagyérdemű. Jó móka volt,

hiszen végül majdnem

mindenki cirkuszi szerep-

lővé is vált.

(e)

A versmondók egy csoportja Bauer Edittel és Pék Annával
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A Carissimi-ember
dr. Mák Ibolya emlékére

Még mielőtt a gép aláhúzná a cí-

met, s azt is megelőzve, hogy az olva-

sószerkesztő javasoljon egy másikat,

bevallom: nem is létezik ilyen szó-

kapcsolat. Magam találtam ki, s hasz-

nálom a kezdetektől, amióta csak is-

merem a Carissimi szervezetet és új-

ságot. Mindazokra gondolva, akik

kedvesek (carissimi) nekünk, legye-

nek segítségünkre szorulók vagy ép-

pen szükségünkben rólunk gondos-

kodók. Utóbbiakról szeretnék szólni,

egyikük példáját emelve általánossá.

Egy orvosét – bár a mintaadó lehetne

tanár, pap vagy éppen szociális mun-

kás. Megnevezésüket ők maguk tar-

tanák a legkevésbé fontosnak, szemé-

lyüket pedig már rég föloldották a

személytelenségben, foglalkozásuk

szinte egyre megy. Úgy képzelem

ugyanis, hogy a Carissimi-ember

ugyanazt a magatartást képviselné,

bárhova állítaná is az élet. 

Gyökere, múltja, hite, tudása és ta-

pasztalata teszi, hogy az ilyen ember

két lábbal áll a földön: kiindulópont-

ja a valóság, szemléletmódja a realitás.

Képessége az élet elfogadása olyan-

nak, amilyen, s még hiteles szavai is

akadnak nevükön nevezni a világ dol-

gait: a jót jónak, a rosszat rossznak. A

Carissimi-ember csakis erről a talajról

elrugaszkodva válhat azzá, amire ren-

deltetett: mások segítőjévé. Hogy

kapta-e, hozta-e, tanulta-e a mintát,

maga sem tudja talán, lételeme az ál-

landó készség mások feltétel nélküli

szolgálatára. Kinek fontos valójában

ez a folyamatos készenlét, ez a végte-

len segíteni akarás, ez az örökös ön-

feladó-felkínálkozás – másoknak-e

vagy önmagának? A Carissimi-em-

ber talán pironkodva vallja be legbe-

lül: elsősorban neki, önmagának. Ám

az önzésnek ez a fajtája a másik em-

ber számára biztonság: létezik egy te-

lefonszám, amit bármikor fel lehet

hívni, egy ember, akihez mindig lehet

fordulni. Hogy van valaki, aki képes

megadni mindazt, amit ember em-

bernek megadhat: időt és figyelmet.

Márpedig – Simone Weil szavaival –

„a figyelem – tiszta szeretet.”

A Carissimi-ember nagy képessége,

hogy idő múltával olyan természetes-

sé tudja tenni önmagát, szolgálatát,

hogy létezésének fontosságát a másik

akkor tudatosítja igazán, amikor egy-

szer csak – nincs. Úgy lép ki mások

életéből, ahogy élt: csöndben, észre-

vétlenül, halkan becsukva maga mö-

gött az ajtót. Ajándékul ránk hagyva

az általa felmutatott lehetőséget: má-

sokban is felismerni a Carissimi-em-

bert. Immár néhai orvosom, anyai ba-

rátom, dr. Mák Ibolya tekintetével

vagyok képes látni a Carissimi-ember

arcát a még mellettem lévőkben: a jo-

gi egyetemi évfolyamtársban, az újság-

író kolléga barátban, az ügyvéd kó-

rustársban, az éjszakai ügyeletben se-

gítő doktornőben. S visszatekintve a

pozsonyi évekre: Duka-Zólyomi

Emesében, a ferences templom kóru-

sának vezetőjében.

S mielőtt hősnek vagy szentnek

gondolnánk a Carissimi-embert –

ahogy néha annak is látjuk, amit ő

maga némi arcpirulás közben egy

gyors kézlegyintéssel intéz el –, kide-

rül, hogy humora is, hobbija is van,

hogy képes fonákjukról szemlélni a

dolgokat, mi több: ő is tud hibázni.

Gondozottai között akadnak válasz-

tottjai, de ez nem jelentheti azt, hogy

részéről ne illetne meg ugyanaz a ki-

váltság és tisztelet minden reászoru-

lót. Ismét Simone Weil gondolataival:

„Minden emberben van valami szent.

De ez nem a személye. Nem is maga

az emberi személyiség. Hanem egy-

szerűen maga az ember.”

Major Árvácska

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

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

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

Számlaszám (č. účtu): 5345665/5200, variab. symbol: 1111, 
IBAN: SK95 5200 0000 0000 05345665, BIC/SWIFT: OTPV SK BX.
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Nick Vujicicot, a végtagok nélküli

misszionáriust, aki inspirációs előadá-

sokat tart a világ különböző pontjain,

bizonyára a legtöbb olvasó ismeri; de

azt már kevesebben tudják, hogy ne-

künk, magyaroknak is van saját „Nick

Vujicicunk”, akit Kollinger Szabolcsnak

hívnak. Szabolcs a legnagyobb video-

megosztón vezeti Életem szavai elne-

vezésű videoblogját, amelyben az éle-

téről beszél, megosztja velünk gondola-

tait, és még a legkényesebb kérdésekre is

válaszol. De ugyanúgy megmutatja ne-

künk, hogyan birkózik meg a póló felvé-

telével, vagy tanúi lehetünk annak,

amikor unokaöccsével pingpongozik.

Vagy épp arról beszél, hogy milyen a nő-

ideálja. Szóval, mindennel foglalkozik,

amivel egy korabeli fiatal – csak

kissé más perspektívából. Blogján

így ír magáról: 

„Kollinger Szabolcs vagyok,

végtaghiányos srác. Nem tudom,

nekem nem jósoltak olyat, hogy

»kedves anyuka, eme fiú csak xy

évig fog élni«. Dehogy! Próbálták

volna megtenni! Nem, nálam csak

amolyan szülőotthagyós, államilag

gondozós történet van... Nos, há-

rom és fél éves voltam. Új közeg, új

családtagok, új rokonok és közeli,

illetve távoli ismerősök; meg kellett

szokniuk a nyűgjeimet, és újra kez-

deni mindent, mert a gyerekott-

honban nem sok nevelést kaptam.

Na, kezelésbe vett jó anyám, Anta-

lóczy Magdolna, aki ugyancsak

mozgássérült, szóval roki segített a

rokin.”

Dunapatajon született 1991. janu-

ár 13-án, de otthagyták a kórházban.

Ezután a kecskeméti nevelőotthonba

került. Három és fél éves korában írt

róla a Nők Lapja, ezt elolvasta egy

negyvennyolc éves, kétgyerekes újság-

árusnő, szintén végtaghiányos, és

örökbe fogadta őt.

Szabolcs verseket is ír. Erről így vall

a blogján: „Mint mindenki, én is voltam

fent-lent lelkileg. Úgy 17 éves lehettem,

amikor elkezdtem írogatni. Hogy miért?

Jót tett a lelkemnek. És amúgy is, túl-

csordultak a szavak a fejemben.”

Én pár éve cikket olvastam Szabolcs-

ról. Arról szólt, hogy középiskolás diá-

kokkal találkozott, és beszélgetett velük

az életéről, a mindennapokról, arról,

hogyan tudja feldolgozni, hogy így szü-

letett. A mellékelt képen ő is egy aszta-

lon áll, mint világhírű ausztrál sorstár-

sa, és egy osztálynyi diák figyeli feszül-

ten, hiszen, úgy gondolom, az ő sorsa

igazi inspiráció lehet a mai fiataloknak:

mert ha ő képes ekkora hendikeppel is

teljes életet élni, akkor nekik, akik épek

és egészségesek, mikor minden adva

van, ami egy teljes élethez szükséges,

nem lehet gond bármilyen akadály le-

küzdése.

Márpedig Szabolcs teljes életet él.

Szakképzésre jár, amelyet ha elvégez,

számítógép-programozó lesz; álma

azonban az, hogy világhírű ausztrál

sorstársához hasonlóan ő is moti-

vációs előadásokat tartson. Mert

az ő élete igenis motiválhat máso-

kat! Most egy bionikus karra

gyűjt: „Hiába áll az OEP (Or-

szágos Egészségpénztár – a

szerk.) 80%-ot az árából, nekem

akkor is fizetnem kell még kb. 2-3

millió forintot. Úgy érzem, szük-

ségem van rátok, olvasókra, né-

zőkre, hallgatókra” – írja a blog-

ján. Alapítványok is ajánlottak

segítséget, ő azonban a teljes árat

nem fogadja el tőlük. 

Egyszer egy riporter megkér-

dezte tőle, hogy ha egy aranyhal

teljesítené három kívánságát, mi

lenne az. „Az első kívánságom az

lenne, hogy legyen családom, két

gyerekkel, a második pedig az,

hogy egy lelki segítőközpontban

dolgozhassak. A harmadik kívánságra

már nem is lenne szükségem: kölcsönad-

nám annak, akinek szüksége van rá.”

Hát kell ennél jobb motiváció?

Sztakó Zsolt

Végtagok nélkül

Felhívás
Kérjük Olvasóinkat, hogy az esetleges lakcímváltozást közöljék szerkesztőségünkkel a carissimi.lap@gmail.com

e-mail vagy a Carissimi, Bučinová 14, 821 07 Bratislava postacímen. Köszönjük.
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Magyar–szlovák, szlovák–magyar szótár
akadálymentes – bezbariérový
asztali elektronikus olvasókészülék – elektronická čítacia

lupa stolová 
beszélő mérőszalag – hovoriace meracie pásmo
beszélő óra – hovoriace hodinky
detektor bankoviek – pénzfelismerő készülék
drámaterápia – dramatoterapia
értelmi fogyatékosság – mentálne postihnutie
felfekvés (dekubit) – preležanina (dekubit)
folyadékszintjelző – indikátor hladiny
gerincvelő – miecha
hallássérült – sluchovo postihnutý
helyzetjáték – situačná hra
iskolakerülés – záškoláctvo
izomgörcs – svalové kŕče
kerekes szék – invalidný vozík
kézprotézis – protéza ruky
könnyen érthető kommunikáció – ľahkozrozumiteľná

komunikácia
kutyakiképző – výcvikár psov
kutyaterápia – canisterapia
lábprotézis – protéza nohy
látássérült – zrakovo postihnutý
mankó – barla
merev ízület – stuhnutý kĺb
nagyító – lupa
Nemzeti Rehabilitációs Központ – Národné rehabilitač-

né centrum
ortopédiai segédeszközök – ortopedické zdravotnícke

pomôcky
önálló élet – samostatný život
önérvényesítés – sebaobhajovanie
póráz – vodítko
pszichoterápia – psychoterapia 
Szellemi Tulajdon Világszövetsége (WIPO) – Svetová

organizácia duševného vlastníctva (WIPO)
szemkontaktus – očný kontakt
szerzői jog – autorské právo
színfelismerő készülék – indikátor farieb
szituációs játék – situačná hra
szocioterápia – socioterapia
szorongás – úzkosť
tapintható óra – hmatové hodinky 
terápiás kutya – terapeutický pes
tűbefűző – navliekač ihiel
ultrahangos akadályjelző – ultrazvukový detektor preká-

žok
Vakok és Gyengén Látók Szlovákiai Uniója – Únia nevi-

diacich a slabozrakých Slovenska
vakvezető kutya – vodiaci pes
zoknipárosító – párovač ponožiek

autorské právo – szerzői jog 
barla – mankó 
bezbariérový – akadálymentes 
canisterapia – kutyaterápia 
dekubit – felfekvés (dekubit)
detektor bankoviek – pénzfelismerő készülék 
dramatoterapia – drámaterápia 
elektronická čítacia lupa stolová – asztali elektronikus olva-

sókészülék 
hmatové hodinky – tapintható óra 
hovoriace hodinky – beszélő óra
hovoriace meracie pásmo – beszélő mérőszalag 
indikátor farieb – színfelismerő készülék 
indikátor hladiny – folyadékszintjelző 
invalidný vozík – kerekes szék 
ľahkozrozumiteľná komunikácia – könnyen érthető kom-

munikáció 
lupa – nagyító 
mentálne postihnutie – értelmi fogyatékosság 
miecha – gerincvelő 
Národné rehabilitačné centrum – Nemzeti Rehabilitációs

Központ 
navliekač ihiel – tűbefűző 
očný kontakt – szemkontaktus 
ortopedické zdravotnícke pomôcky – ortopédiai segédesz-

közök 
párovač ponožiek – zoknipárosító 
preležanina (dekubit) – felfekvés (dekubit) 
protéza nohy – lábprotézis 
protéza ruky – kézprotézis 
psychoterapia – pszichoterápia 
samostatný život – önálló élet 
sebaobhajovanie – önérvényesítés 
situačná hra – szituációs (vagy helyzet-) játék 
sluchovo postihnutý – hallássérült 
socioterapia – szocioterápia 
stuhnutý kĺb – merev ízület 
svalové kŕče – izomgörcs 
Svetová organizácia duševného vlastníctva (WIPO) –

Szellemi Tulajdon Világszövetsége (WIPO) 
terapeutický pes – terápiás kutya 
ultrazvukový detektor prekážok – ultrahangos akadályjelző 
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska – Vakok és

Gyengén Látók Szlovákiai Uniója 
úzkosť – szorongás 
vodiaci pes – vakvezető kutya 
vodítko – póráz 
výcvikár psov – kutyakiképző 
záškoláctvo – iskolakerülés 
zrakovo postihnutý – látássérült 

A lap támogatói:

Human International Polgári Társulás,
a Szlovák Köztársaság Kormányhivatala

(Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej 
republiky – program Kultúra národnostných menšín 2015.)

carissimi.lap@gmail.com

Önkéntesképző tréning középiskolásoknak – 14–16. o.

Versfesztivál Galántán – 24. o.

Fényképek: Kara Mária (1), Nagy Bendegúz (4) és 
Tóth Erika (5). További képek a www.carissimi.sk oldalon.
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Esély fogyatékos és egészségkárosodott embereknek           VI. évfolyam, 2015/3., június

Boell Ferenc művégtagműhelye

Hogyan segítsünk jól?

Kuku, a hangjelző kutya


