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Az elesettek segítői,
a segítők elesettsége

Tartalom

Az ember nem tökéletes. Gyarlóságainkon azon-
ban lehet igazítani, pótolni egyes emberi hiányossá-
gainkat. Az élet több területén segítésre szorulunk,
segítőkre van szükségünk. Lehetnek egészségi pana-
szaink, a gazdasági, politikai helyzet és a szexuális
másság, idegen(kedő) kulturális környezet is okozhat
gondokat. A kiszolgáltatottság különböző fokait él-
jük meg, és jó, ha ilyenkor támogatókat, segítőket ta-
lálunk, nem maradunk egyedül problémáinkkal.

Tanúi voltunk, amikor a 95%-os többség népszavazást írt ki az 5% el-
lenében, akik természetes emberi jogaikat szerették volna érvényesíteni.
Manapság sokat hallunk a bevándorlókról, akiket Szlovákia befogad, de
legyenek keresztények. Pedig a nem kereszténynek ugyanúgy szüksége
volna megértésünkre, segítségünkre…

Mindig is csodálkoztam azokon az embereken, akik azt mondták,
hogy „soha többé nem leszek jó, mert nem éri meg…”. A szeretet nem
véges, nem lehet programozni, elővenni vagy félretenni. A nevelésben is-
merjük a feltétel nélküli szeretetet. Ami azt jelenti, hogy nem kell min-
dig egyetértenünk, lehetnek vitáink, de a bensőséges, őszinte érzelmi ka-
pocs ott van. Más dolog úgy szeretni, hogy érdekem húzódik meg mö-
götte, előnyszerzésre használom, nyereségre törekszem általa.

A tolerancia a működő emberi kapcsolatok, a társadalmi konszenzus
feltétele, a demokrácia fokmérője. Két formája van: a passzív és az aktív.
A passzív tolerancia azt jelenti, hogy nincs semmi bajom a másikkal
mindaddig, míg nincsenek közös dolgaink: a szomszéd utcában vagy vá-
rosban lakik, máshol dolgozik, vásárol be stb. Elvagyunk egymás mellett,
mert csak tudunk egymásról. Bezzeg ha úgy érezném, hogy zavarja ér-
dekeimet, szűkíti életterem, nem volnék ilyen nagyvonalú! Az aktív to-
lerancia viszont azt feltételezi, hogy segítjük is egymást, mert akkor
érezzük jól magunkat, ha senkinek sincs gondja-baja.

Szünidőben mindig több kerekes székes embert látunk, több másság-
gal találkozunk, hiszen a sérült embereket ápoló intézetekben, az ő is-
koláikban is szünet van, a családok szabadságot vettek ki, így több időt
lehet együtt tölteni. Több lehetőség van a szórakozásra, táborozásra,
gyűjtenek az elesettek támogatására, esélyt kapnak úgy tölteni a szün-
időt, mint a többi ember. Szeptembertől aztán visszaáll az élet megszo-
kott rendje: visszazökkenünk rendes élettempónkba, igyekszünk mini-
malizálni a problémákat körülöttünk, és talán a mindennapi hajtásban
hajlamosabbak vagyunk kritikátlanul elfogadni elhamarkodott nézete-
ket, nem gondolkodunk el azon, hogy lehet másképp is. Hogyan?
Őszinte emberi megértéssel, odafigyeléssel, segítéssel. Mi az a segítés? A
hívők ismerik az irgalmasság jelentőségét. Fogalmát a katolikus egyház
a következőképp határozta meg: Az irgalmasság lelki cselekedetei: a bű-
nösöket meginteni, a tudatlanokat tanítani, a kételkedőknek jó tanácsot
adni, a szomorúakat vigasztalni, a bántalmakat békével tűrni, az ellenünk
vétkezőknek megbocsátani, az élőkért és a holtakért imádkozni. Az ir-
galmasság testi cselekedetei: az éhezőknek ételt adni, a szomjazóknak
italt adni, a szegényeket ruházni, az utasoknak szállást adni, a betegeket
és a börtönben levőket látogatni, a halottakat eltemetni. 

Strédl Terézia
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Közismert, hogy Pöstyén az egyko-

ri Felső-Magyarország leghíresebb,

külföldiek által is leglátogatottabb

fürdője. Azt viszont már kevesen tud-

ják, mert 1989 előtt nem „illett” róla

beszélni, hogy egy „kapitalista” család-

nak, az ipolysági gyökerű Winter fa-

míliának köszönhetően lett belőle hí-

res fürdőváros. 

A Winter (Vinter) család valószí-

nűleg az 1840-es években telepedett

le Hont vármegye székhelyén. Az

1846-os vármegyei jegyzőkönyv

már „ipolysági kereskedő”-ként em-

líti Vinter Fülöpöt. Fia, Sándor, a

század végére országos hírű Winter

Sándor és fiai cég alapítója még Tar-

doskedden született 1829-ben. Fiai:

Lajos, Ferenc (fiatalon hunyt el

1900-ban, Ipolyságon temették el)

és Imre viszont már Ipolyságon szü-

lettek. 

Az egykori szerény Vinter-kereske-

dés az 1880-as évekre Hont megye

egyik legnagyobb vállalkozásává nőtte

ki magát. Textilműve, téglagyára, mész-

égetője van. A jól prosperáló vállalko-

zás bátorítja fel Winter Sándort arra,

hogy 1889-ben az addigi tulajdonos-

tól, Erdődy gróftól 99 évre bérbe ve-

gye Pöstyént. Ezzel megkezdődik

Pöstyén felvirágoztatása, melynek fő

„hajtásai” – távirati stílusban – a kö-

vetkezők: 1892-ben megnyílik a

Gyógyház (Kursalon) és az Aréna ne-

vű szabadtéri színház; 1893-ban a Pro

Labore nevű „munkás fürdőintézet”,

amely az első ilyen jellegű intézet volt

Közép-Európában; 1898-ban, pün-

kösd vasárnapján átadják a Ferenc Jó-

zsef Gyógyfürdőt. 

Amikor 1909. április 19-én Winter

Sándor visszaadta lelkét Teremtőjé-

nek, méltán került fel ipolysági sírkö-

vére a korszak híres költőjének, Kiss

Józsefnek a sírverse: 

Pusztát pagonnyá – sziklát termő-

földdé 

Virágoztatni jött ő e világra

S megtörő szeme, mit már árnyék

föd bé, 

Hálásan nézett az iramló Vágra. 

… 

Férjem! Sóhajtja szíve asszonya. 

Apánk! Dicsekszik fia, lánya, vője, 

Fátylas jövőn a késő unoka 

Csak ennyit: Pöstyén újjáteremtője! 

„Pöstyén újjáteremtője” megnyug-

vással zárhatta le szemeit – halálával

nem maradt abba az újjáteremtés. A

stafétabotot fia, Lajos vette át. Winter

Lajos 1870. november 1-jén született,

már Ipolyságon. Hatvanadik születés-

napja alkalmából öccse, Imre neki

ajánlotta az Emlékezések című, 35 ol-

dalas kis memoárját. Ebből idézünk:

„1889 végén Lajos eltünedezett sze-

münk elől. Eleinte a bécsi műegye-

temre ment, majd később megkezdő-

dött a pöstyéni munka, melynél édes-

apánk őt tette meg vezérkari főnök-

nek, hogy majdan a hadvezér teendő-

it lássa el.” 

Nos, a „vezérkari főnökből” 1909-

ben „hadvezérré” előlépő Winter La-

jos méltó utódnak bizonyult. 1912-

ben már az ő vezetése alatt nyílik meg

a család leghíresebb alkotása, az Irma-

fürdő és a hozzáépült Thermia Palace

szálló. A fűtött és fedett folyosóval

összekötött két épület a legzimankó-

sabb időben is lehetővé tette a fürdő

zavartalan működtetését. Így a pös-

tyéni fürdővendégek száma az 1906.

évi 6680-ról 1912-re 17 000-re nőtt.

Az első világháború, majd a trianoni

döntés ennek a városnak az életébe is

alaposan beleszólt. A Winter fivérek

azonban túlélték a csehszlovák ható-

ságok kezdeti zaklatásait is. 1925 és

1929 között közreműködésükkel Pös-

tyén az Éva strandfürdővel és a Ko-

lonnádhíddal gazdagodik. 

A város felvirágoztatásában orosz-

lánrészt vállaló Winter Lajost 1939-

ben a gyászos emlékezetű zsidóellenes

törvények nemcsak állásától és va-

gyonától fosztották meg, hanem éle-

tére is törtek. 1944-ben a hírhedt te-

rezíni koncentrációs táborba hurcol-

ták. Az ekkor már 75. évét taposó

Winter ezt is túlélte. 98 éves korában,

1968. szeptember 15-én hunyt el Pös-

tyénben. 

A születésének 125. évfordulója al-

kalmából 1995-ben a Honti Hírlap

hasábjain írt rövid megemlékezése-

met ezzel a dátummal fejeztem be.

Akkor még senki sem tudta, hogy

Winter Lajos jóval a halála után is

tartogat – s nemcsak a pöstyéni fürdő-

vendégek számára – meglepetést. 

Kilencvenhét éves fejjel ugyanis, a

teljes szellemi frissesség birtokában

megírta emlékiratait. A kéziratra jeles

művészetkritikusunk, Kubička Kucse-

ra Klára bukkant rá a pöstyéni fürdő

levéltárában. Kezdeményezésére a so-

morjai Méry Ratio Kiadó 1997-ben

A mankótörő. Egy kapitalista önval-

lomása címmel adta ki, két kitűnő ta-

nulmánnyal kiegészítve. Kubička Ku-

csera Klára Winter Lajos és építészei

címmel Winter érdemeit bemutató

tanulmányából idézünk: „Winter La-

jos személyében egy hihetetlenül erős

Pöstyén felvirágoztatói: a Winterek 

Winter Lajos



5

a Winterek 

2015/4

akaratú városalapítót és al-

kotót ismerhetünk meg,

aki maga választotta meg a

munkatársait, s akinek az

elképzeléseit kellett betar-

taniuk a tervezőknek.” 

A másik, esszének is be-

illő tanulmány szerzője a

magyar gyökerű szlovák

írónő, Erika Podlipná. A

Winter Lajos, a teremtő

ember és a történelem

vádlottja című írásból ki-

derül, hogy Winter már az

1940-es évek derekán írni kezdte em-

lékiratait pozsonyi búvóhelyén. Akkor

még nem tudta, hogy e mintegy 300

gépelt oldalnyi emlékiratot sosem

tudja majd kiadatni. Talán a „prá-

gai tavasz”-hoz vezető korhangu-

lat is hozzájárult ahhoz, hogy

1967-ben – 97 éves fejjel – újra

nekiveselkedjen emlékei megörö-

kítésének. 

Jean-Jacques Rousseau óta tud-

juk, hogy az önvallomás több

mint önéletrajz. Winter Lajos

önvallomása sem egyszerű bio-

gráfia. Ezt bizonyítja az a tény is,

hogy már a kötet megjelenése

előtt készült belőle egy szlovák

nyelvű rádiójáték-változat. Még

nem hozta meg az átütő sikert,

hiszen ennek kézirata is sokáig az

íróasztalfiókban porosodott, míg-

nem 2008-ban az ismert rendező,

Dušan Trančík egyórás doku-

mentum-játékfilmet készített be-

lőle. Az alkotást nagy sikerrel mutatta

be az STV 2.

Mitől sikeres Winter Lajos, azaz

„egy kapitalista” önvallomása? A siker

titkához közel jutunk, ha az alcímben

szereplő és 1989 előtt csak elítélő,

megbélyegző hangsúllyal emlegetett

„kapitalista” szót felcseréljük a „vállal-

kozó” kifejezéssel. Igen, a Winterek

vállalkozók voltak – a szó legneme-

sebb értelmében. Ők tették a hol po-

ros, hol sáros falut híres gyógyfürdővé.

Joggal írja róluk a szlovák fürdők tör-

ténetének monográfusa, Ján Mulík: „A

Winterek egy évtized alatt többet tet-

tek Pöstyénért, mint előző tulajdono-

sai egy évszázad alatt.” Winter Imre

„emlékeiből” tudjuk, hogy Pöstyén – és

a Winter család – vendégeiként olyan

hírességek fordultak meg a városban,

mint a költő Kiss József, a pesti Ope-

raház ünnepelt baritonistája, Odry

Lehel, a Winter Lajoséhoz hasonló

matuzsálemi kort megérő Görgey Ar-

túr 1848-as honvédtábornok vagy az

1849-ben Ipolyságon Görgeynek ját-

szó, majd Amerikába emigráló és on-

nan 1891-ben hazaruccanó kiváló he-

gedűművész, Reményi Ede. 

Nos, e sikeres vállalkozás

kulisszatitkaiba ad őszinte be-

pillantást életpályája végén

Winter Lajos. Önvallomásá-

ból nemcsak szakmai fogások

leshetők el, hanem a napja-

inkban még sok kívánnivalót

hagyó vállalkozói magatartás,

ha úgy tetszik, „vállalkozó eti-

ka” is. Winter vállalkozói „ars

poeticá”-ja mai is követhető

volna: „A kapitalizmus nagy

előnye: nem béklyózza meg a

természet legértékesebb ado-

mányát, a tehetség szabad fejlődését.

A kommunizmus viszont, helyesen,

nem tűri, hogy ez a tehetség határta-

lanul önző célokat szolgáljon.

Nem agyonütni egyiknek a mási-

kát, hanem egyeztetni a különbö-

ző nézeteket, és együtt szolgálni

az emberiség közös érdekeit.” 

Ez a felfogás és atyjának, Sán-

dornak jelszava – „A rosszból jót,

a semmiből valamit teremteni” –

segítette Winter Lajost is abban,

hogy a rendkívül kedvezőtlen tár-

sadalmi, történelmi változások

(világháború, Trianon, zsidóüldö-

zés, „győzelmes február”) ellenére

öt évtizeden keresztül mindig

talpra tudjon állni. 

Végül is ugyancsak a történe-

lem, az 1989 utáni változások

szolgáltattak elégtételt a Winter

családnak. Pöstyénben áll még az

egykori Zöldfa Szálló épülete,

amelyben a fürdőigazgatóság volt,

és amelyben Winterék laktak. Hom-

lokzatán emléktábla hirdeti Winter

Lajos érdemeit – igaz, szlovák nyelven

és „Ľudovít”-nak nevezve őt.

Pöstyén ma elsősorban a reumatikus

és mozgásszervi betegek, mozgássérül-

tek Mekkája. Főleg nekik ajánlom,

hogy a fürdőzés, gyógytorna szabad

perceiben olvassanak bele A mankótö-

rőbe, hogy megismerkedjenek régiónk

„kalandos” életű vállalkozói, Pöstyén

felvirágoztatói, a Winterek és a város

történetével.                  Dr. Kiss László

Dédunokájával

Emléktáblája
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Tragédiaként élted meg, amikor nyil-

vánvalóvá vált, hogy sérülésed vissza-

fordíthatatlan?

Egyértelműen igen. Húszéves sem

voltam, amikor sziklamászó-balesetet

szenvedtem edzés közben. Biztosító-

kötél nélkül elég magasról leestem.

Akkor az volt a legkisebb bajom, hogy

lebénultak a lábaim, mert nem kaptam

levegőt, meg más problémáim is voltak.

Pár nappal később megműtöttek, és

szembesültem azzal, hogy a bénulás

maradandó lesz. Aztán betolták az or-

vosok az első tolókocsit – ők is mindig

tolókocsit mondanak –, elég nehéz volt

feldolgozni. De akkor az ember annyi-

ra mással van elfoglalva, hogy nem tu-

datosította, hogy ez egy életen keresz-

tül fog tartani. 1992 telén történt, első-

éves egyetemista voltam az építészka-

ron. Belekerültem ebbe a helyzetbe, új-

ra meg kellett tanulnom felöltözni, en-

ni-inni jóformán, megtanulni kezelni

ezt a nyavalyát, amit alám toltak, visz-

szamenni az egyetemre. Ehhez segít-

ségre volt szükségem. Nekem ilyen

szempontból szerencsére kiváló csalá-

dom van, a szüleim és a bátyáim sokat

segítettek. Ami nagyon szomorú, hogy

a barátaim eltűntek, akikkel együtt

nőttem fel tizenvalahány éven keresz-

tül. Gyakorlatilag két barátom maradt

meg, egy-egy Erdélyből és Magyaror-

szágról, akik foglalkoztak velem; a töb-

biek nem akartak velem szembenézni a

továbbiakban. Ezen egy csomót gon-

dolkodtam, hogy milyen ember va-

gyok. Hogyha valamelyik barátommal

ilyesmi történik, akkor én is inkább azt

választom, hogy félek, rettegek a szitu-

ációtól, nem megyek oda, nem mon-

dok neki semmit, inkább eltűnök, mint

egy gyáva, elbújok a vackomba, és tu-

domásul veszem, hogy hát igen, ő

megjárta, neki annyi, de az én életem

megy tovább? 

Mi a válasz erre a kérdésre?

Én biztos, hogy nem, mert engem

másként neveltek, mást láttam. Érint-

keztem sérült emberekkel, csak nem

mondtam ki. Baján, ahol laktunk, egy

baráti családban volt egy Down-szind-

rómás nagylány, akivel rendszeresen

volt kapcsolatunk. Gyerekként elég sok

sérült embert láttam a fogorvosnál,

ahol kerekes székkel bohóckodtam.

Meg mindenki játszotta már gyerek-

korában, hogy sántít, nem tud járni,

megbénult. Déván volt egy törpe növé-

sű, nagyon okos fiú barátom az iskolá-

ban, akit időnként vertek, én meg meg-

vertem azt, aki őt verte. Ezek a dolgok

előjöttek, amikor székbe kerültem.

Szerintem nevelés kérdése. A család-

ban is lehet látni, hogyha segítik egy-

mást, tisztelik az időseket meg a mási-

kat, akinek valami baja van. Tehát nem

kell lesérülni, elég tapasztalni, hogy be-

tegség idején milyen a viszonyulás a

másik családtaghoz, akkor a gyerek is

úgy viselkedik.

Hogyan jutott eszedbe egyetemista ko-

rodban f ilmet készíteni a helyzetedről?

A film 2000-ben készült. Hatodéves

egyetemista voltam akkor, és már négy

éve a De JuRE Alapítvány külsős tag-

ja. Megbeszéltük, hogy egy ilyen film

hasznos lehet, ha bemutatjuk, hogy egy

kerekes székes hallgató a műegyete-

„Az igazságtalan dolgok dühítenek”
Beszélgetés Nagy Bendegúz fogyatékosjogi aktivistával

Az erdélyi származású, Magyarországon élő Nagy Bendegúzt, a budapesti De juRe Alapítvány kuratóri-

umi elnökét az alapítvány egyik tavalyi rendezvényén ismertem meg. Felfigyeltető jelenség. Nem a kerekes

széke és nem is a befont haja miatt, bár ez sem mindennapi. Egyszerűen oda kell rá figyelni. Arra, amit

mond: magáról, kalandokban gazdag életéről, a sérült emberek helyzetéről. Az érsekújvári Pázmány Péter

Gimnázium tanulóinak tartott önkéntesképző tréningen (bővebben a Carissimi 2015/3. számában olvas-

hattak róla) volt alkalmunk hosszabb beszélgetésre.

Nagy Bendegúz kedvesével Érsekújvárban, mögöttük Dubniczki Csilla (De juRe Alapítvány)
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men milyen akadályokkal szembesül

egy átlagos napon.

Mikor a Budapesti Műszaki Egye-

temre jelentkeztél, gondoltál-e arra,

hogy akadálymentes épületeket fogsz

tervezni?

Sajnos, erről nem én döntök. Min-

denki le akart beszélni arról, hogy visz-

szamenjek. Az egyetem központi épü-

letében van az építészmérnök-képzés,

nem volt semmi akadálymentesség.

’94-ben kezdtem újra az egyetemet, két

évvel a balesetem után, és ott harcolni

kellett mindenért. Úgy jártam egye-

temre, hogy nem volt egyetlen nyava-

lyás vécé sem. A kollégiumban sem.

Ott valahogy beerőltettem magam a

vécébe, elvégeztem a dolgomat, aztán

egész nap az egyetemen voltam, és

nem volt hova menni vécére. A liftek

mindig elromoltak, és sok helyre úgy

jutottam el, ahogy a filmen látható: né-

gyen megfogtak és felvittek. Vagy vala-

melyik kedves ismerősöm, például Pet-

ra, felhúzott a lépcsőn. Ők már tapasz-

taltak voltak, tehát lehet látni, hogy

tudnak-e segíteni, mert egy 50 kilós

lány is képes egy felnőtt férfit akár né-

hány emeleten keresztül felhúzni; leen-

gedni mindenképpen. Leengedni

technika kérdése, felfelé azért erő is

kell; ugyanakkor egy 100 kilós izmos

férfi is egy padkán képes úgy orra buk-

tatni, hogy kitöröm a nyakamat. Tehát

az egyetem nem volt akadálymentes.

Ott is elkezdtem ezt a harcot. Az első

három év viszonylag csendességben

telt el, aztán elmentem Svédországba

tanulni. Ott jöttem rá, hogy itt tenni

kell a dolgokat, és utána vetettem ma-

gam bele sokkal jobban az akadály-

mentes jogokért vívott harcba. Min-

denféle színtéren. Egy csomó alapít-

vánnyal együttműködtem.

A Facebookon gyakran jelennek meg

dühös, elkeseredett megjegyzéseid. Mi

dühít fel leginkább?

Az ember valamiért harcol, azt hiszi,

hogy tart valahol, vagy az ország tart

valahol, és akkor időnként beleütközik

olyasmikbe, amikről azt hitte, hogy

már kiirtottuk. Az akadálymentesíté-

sért is annyi mindent tettünk, és most

megint megállt, lelassult, megszűnt.

Nagyon dühös, indulatos ember va-

gyok, aztán megnyugszom. Az igaz-

ságtalan dolgok dühítenek. A mai na-

pig nem tudom feldolgozni, hogy me-

gyek a járdán, jönnek szembe emberek,

és amikor észrevesznek, valaki bigy-

gyeszti a száját. Nem kitalálom, egyér-

telműen látszik, hogy meglát, és az

előbb összeszedett, kontrollált ember

arca szétesik, és kiül az arcán a bigy-

gyesztő, lesajnáló arckifejezés. Teljesen

tipikus. Vagy mikor odajönnek hoz-

zánk Sugival, a kedvesemmel szüleim

korú, jól öltözött, intelligensnek látszó

emberek, köszönnek, és közlik, hogy

»annyira sajnáljuk magukat«. Teljesen

megdöbbenek, mert én nem sajnálom

magamat, mást se sajnálok. Szeretek

embereknek segíteni, magamon és má-

sokon, lehetőséget adni magamnak

meg másnak is, de sajnálni nincs értel-

me. És akkor a képembe vágják, hogy

sajnálnak. Pedig csak egy kerekes szé-

ket látnak, és kész. Vagy mindig har-

colni kell, hogy a színházban ne vegyék

el a székünket. A sor szélén átülünk a

színházi székbe, a kerekes széket meg

el akarják rejteni, el akarják tolni. Ezt

szóvá teszem, és még a barátaim is azt

mondják, hogy arrogáns vagyok, meg

tahó, hogy a másik emberrel nem fog-

lalkozom. Pedig nem így van, sőt. Ko-

rábban jóval indulatosabb voltam. Má-

ra már sokat nyugodtam én is, 15-20

éve nem úgy reagáltam a dolgokra,

mint most. A társadalom felelőssége,

hogy ha valaki sérült em-

berrel találkozik, tudja,

hogy mi a teendője: általá-

ban semmi, de ha közele-

dik hozzá, tudjon reagálni.

Bolíviában például az étte-

remből ki akartak zavarni,

mert a látványom állítólag

zavarta a vendégeket. A

rendőrkapitánnyal tértem

vissza, akit sikerült meg-

győznöm arról, hogy én is

ember vagyok. 

Mint építész sok akadálymentes

épületet terveztél? 

Rengeteget.

Sokszor megdöbbenek, hogy az új épü-

letek sem akadálymentesek, bár országa-

inkban törvény írja elő.

Arcpirító, hogy akik a törvényeket

hozzák, és a beruházásokat lefolytat-

ják, akik adják, elköltik és felügyelik a

pénzt, mindenféle projektmenedzse-

rek, nem gondolnak bele, hogy ők is

sorra kerülhetnek. Vannak szüleik, van

kisbabája, mindenkinek szüksége van

akadálymentességre. De nem érdekli

őket, annyira szűk látókörűek a közép-

európai politikusok, üzletemberek, na-

gyon nehéz bárkit bármire rávenni. És

amit mondtál: szörnyű, hogy Magyar-

országon 1998 óta szigorú törvények

szabályozzák az akadálymentesítést,

de az, hogy egy épület nem akadály-

mentes, az égvilágon senkit sem érde-

kel. A kultúra tipikusan olyan terület,

amelyről azt gondolják a döntéshozók,

hogy minek a sérült embernek: egész

nap fekszik, úgyse lát, úgyse hall, nem

is érti. A kulturális intézmények nagy

része nem akadálymentes Magyaror-

szágon, Kelet-Európa-szerte sem; ne-

héz megértetni a törvényhozókkal,

hogy legyen a könyvtár is meg a többi

hasonló intézmény akadálymentes.

Legalább tízféle szakember követ el

szarvashibát és törvénysértést, amikor

egy épületet készen átadnak, és nem

akadálymentes. Miskolcon például fel-

újították a diósgyőri várat, és nem tu-

dok bejutni. 

Helsinkiben



8

Nagy Bendegúz műépítész, világutazó

2015/4

Ilyenkor nem jut eszedbe beperelni

azokat, akik törvényt sértenek?

Pereltem már, de nem volt értelme.

Pontosabban volt értelme, a magyaror-

szági jogrendszer jelesre vizsgázott, de

a valóság, az igazi élet elégte-

lenre. Már nyertem pert, utá-

nam rengetegen pereltek, de a

miénk volt az első. A budapesti

Centrál kávéház sem volt aka-

dálymentes, ráadásul nagyon

bunkók voltak a pincérek is,

udvariatlanok. Nem akartunk

perre menni. Levelet írtunk,

nem válaszoltak, megint írtunk,

nem válaszoltak. A végén a bí-

róságon kötöttünk ki. A bíróság

sem akadálymentes. A pesti

központi bíróságon a biztonsá-

gi ember nem viszi be a sérült

embert, azt mondta, hogy nem az ő

dolga. A karbantartók vittek be. A pert

első fokon egy mozgássérült bíró elme-

szelte, másodfokon bírói tanács dön-

tött a meglévő anyagból. Ők jóváhagy-

ták az igényünket, és kaptunk egy vég-

zést 2003-ban, hogy akadálymentesí-

teni kell a Centrál kávéházat. Az ala-

pítványnak voltak perei a bankok ellen,

mert a bankautomaták vakoknak nem

akadálymentesek. Bepereltük az Üllői

úti buszpályaudvart, mert nem aka-

dálymentes vakoknak. Semmi nem

történt, éveken át húzták-halasztották.

És minden maradt a régiben.

Jogerős ítéletek ellenére?

Igen. Ami még szörnyűbb: Magyar-

országon a felépülő új épületeknek

csak elhanyagolható része akadály-

mentes. Az sem az, amelyet én magam

terveztem, mert a kivitelezőt nem lehet

rákényszeríteni, hogy rendesen meg-

csinálja. A kivitelezés során elrontják,

vagy összefonódás van a beruházó és a

kivitelező között. Volt olyan kivitelező,

aki a képembe vágta, hogy »ne pattogj

nekem, úgy is kifizetik«.

Dühös vagy emiatt, vagy szomorú?

Most éppen ott tartok, hogy le kelle-

ne lépni. Amikor ugyanazok a problé-

mák térnek vissza húsz évvel azután,

hogy elkezdtük az akadálymentesítési

harcot: mintha mi nem csináltunk vol-

na semmit.

Hová mennél szívesen? Sok helyen

jártál a világban.

Az északi régió, Nyugat-Európa ál-

talában akadálymentes, más az embe-

rekhez való hozzáállás. Mindenféle

emberekhez. Az északi régió különö-

sen gyermekbarát. Skandináviába ér-

demes menni, ott minden másként

működik. Nem tudom, miért. Ők is

emberek, mégis annyira más a világuk.

Ott belesimulhatnék kis csavarként a

működő gépezetbe, mérnökként, fo-

tósként, civilként, emberként. De lenne

kedvem elmenni a fejlődő világba is

bárhová lakni meg dolgozni: Afrika-,

Délkelet-Ázsia- vagy Latin-Amerika-

szerte. Akkor elölről kezdeném a ma-

gyar küzdelmeket, nulláról. A világ na-

gyon gyorsan változik. Megdöbben-

tem, hogy Latin-Amerikában is mi-

lyen jó a hozzáállás sok helyen. Kolum-

biában, Ecuadorban is. Ecuadorban

van akadálymentes közlekedés, Irán-

ban is párszor leesett az állam. Érdekes,

hogy sporadikusan, de nagyon gyorsan

változnak a dolgok.

Mire van szükség ahhoz, hogy valaki

kerekes székben világjáró legyen?

Kell egy ember, aki szeret utazni, egy

kis akaraterő ahhoz, hogy miután kere-

kes székbe került, még mindig akarjon

utazni, s neki is vágjon, és amikor

szembesül a problémákkal, márpedig

én rengeteggel szembesültem, meg-

próbálja őket megoldani. 

Többnyire egyedül utaztam minden-

felé. Eleinte, a 2000-es évek elején ba-

rátokkal, aztán rájöttem, hogy szeret-

nék egyedül is, úgy, ahogy régen

terveztem. Körbe akartam bicik-

lizni a világot még ép koromban,

meg körbejárni gyalog, meg Kőrö-

si Csoma módjára akartam utazni,

és rájöttem, hogy lehetséges. De

nagyon nehéz, ha nincsenek segítő

emberek a világban, ahol járok.

Elmesélnél néhány pozitív élmé-

nyedet?

Ezek nehéz utak, de alapvetően

az egész pozitív, mert lehetséges.

Voltam terepjárón, egy kocka Vi-

tarával Nyugat-Afrikában. Ott is

nagyon sokszor kerültem bajba,

mert sok szempontból felelőtlen em-

ber vagyok. Tudtam, hogy a Vitara

nem alkalmas a Szaharában való köz-

lekedésre, mégis bementem a sivatag-

ba, elakadtam, emberek kiástak. Ma-

rokkóban katonák ástak ki. Szó nélkül.

Nem vontak felelősségre, nem kérdez-

ték mit csinálsz, miért vagy itt, miért

akadtál el. Nem. Meglátták, hogy el-

akadtam, kiástak, bevittek a laktanyába,

egy fabódé volt, megvendégeltek, ott

altattak. Ez teljesen tipikus a muzul-

mán világban. Az emberek elképesztő-

en mások, mint ami a médiából árad.

Persze vannak bűnözők közöttük, ter-

roristák, olyanok, mint a mi bűnöző-

ink, náluk is gyilkolnak emberek. Vagy

Maliban megérkezek egy falu főterére:

egypár ház az egész. Leparkolok, kiká-

szálódok az autóból, először kirakom a

széket, átülök rá, rögtön körbevesznek

az emberek. Nem akarnak bántani, kí-

váncsiak, nemigen láttak fehér embert

arrafelé. Először megdöbbennek, szét-

szóródnak, megijednek, mi lesz ebből.

Előbb-utóbb kerül valaki, aki beszél

pár szót franciául, a falufőnök meghív a

házába, és ott vendégeskedek, ameddig

akarok. Annyira kedves emberek, csa-

ládtagnak számítok. Nyitottnak kell

lenni, nem szabad félni. Ha az ember

Etiópiában
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A halmozottan akadályozottak 
foglalkoztatásának, fejlesztésének lehetőségei

Azok közül a gyermekek közül, akiknek

fejlődésében különleges nehézségek mutat-

koznak, a halmozott akadályozottsággal

élők számára az egyik legnehezebben meg-

szervezhető a segítség.

Esetükben jelentősen érezhető a tágabb

környezet tanácstalansága, esetenként eluta-

sító, bántó magatartása. A szülők, testvérek,

nagyszülők is megpróbáltatást élnek meg,

különleges támogatást igényelnek. Ahhoz,

hogy ezt a támogatást meg tudjuk adni, elsőd-

legesen életük, szükségleteik, állapotuk megér-

tésére van szükség.

Az akadályozottsággal élő gyermekek lété-

nek, állapotának, fejlődésének jellemzésében

két utat követhetünk:

Vizsgáljuk, hogyan alakulnak az átlagosan,

épen fejlődő gyermekek biológiai (születési)

korára jellemző fejlődési funkciós sajátossá-

gaik, mi jellemzi őket, hol állnak a fejlődés

fél, sok helyen kihasználják. Sok min-

denkivel találkoztam a világon, és akik

egyedül járják a világot, és még élnek,

mindent túlélnek, s nagyon jól érzik

magukat, nem félnek szinte semmitől.

A humorérzék nagyon fontos. Minél

keményebb egy ország, annál fonto-

sabb a humor.

Volt, hogy nem találtál segítőt?

Igen, rengetegszer előfordult az is.

Akkor erőszakosabban kellett kérnem

a segítséget. Panamában nem akartak

felvinni pár lépcsőn a buszhoz, én pe-

dig fogtam négy embert, hogy márpe-

dig te megfogod a széket, és viszel.

Mert te is ember vagy. Fogtak, felvit-

tek. Végül is megcsinálták. Egyébként

nagyon ritka, hogy kategorikusan ne-

met mondtak volna a segítségre.

Egyéb rossz tapasztalatod?

Fényképezni szoktam, és azt nem

szeretik a világ nagy részén, itt sem.

Meg is értem. Ehhez képest egészen

türelmesek a fejlődő világban az em-

berek, de aki nem türelmes, odajön,

elkezd üvölteni velem, megköpdös,

megdobál ezzel-azzal. A civilek nem

akarnak nagyon bántani vagy megöl-

ni, bár előfordult az is, de a hatósá-

gokkal rengeteg bajom volt, rendsze-

resen letartóztattak fotózás miatt.

2009 őszén Szudánban letartóztattak,

és kémkedéssel vádoltak. Hogy fotós

vagyok, és a kerekes szék miatt, mert

azt hitték, hogy álca, és ez nagyon jó

módja annak, hogy bejárjam Szudánt.

Megkérdeztem a tisztet, hogy mond-

ja meg őszintén, ha el akarnék vegyül-

ni, kerekes székbe ülnék-e. Jártam így

Mauritániában és Kongóban is, Tuné-

ziában is lecsuktak. S mivel nem kö-

vettem el semmit, előbb-utóbb elen-

gednek. Gondolom, ilyenkor nagy

szerepe van annak is, hogy kerekes

székben vagyok. Nincs akadálymentes

börtön, mikor betoltak a cellába, négy

embernek fel kellett állnia, hogy be

tudjanak tolni. Egy tanteremszerű

cellában voltak vagy kétszázan. Az a

bűz, ami ott volt… Rengeteg negatí-

vumot éltem meg, általában fényké-

pezés miatt. Etiópiában két éve vol-

tam három hónapot. Ott minden ba-

jom volt. A nők agyba-főbe vertek

fényképezés miatt, magas fekete

bennszülöttek. Idő kellett, míg rájöt-

tem, hogy ott betolakodó vagyok.

Olyan helyekre mentem, ahová turis-

ták, idegenek nem járnak. Pl. a szur-

mák, nuerek és más törzsbeliek mez-

telenül járnak ma is, alig van rajtuk

ruha, vadásznak, olyan kunyhóban

laknak, mint egy kutyaól, úgy élnek,

mint 50 ezer éve, és idegen vagyok,

akit régen megöltek volna. Hogy nem

öltek meg, az isteni szerencse.

Látom, hogy szereted a kihívásokat.

Nem volna az is kihívás, ha mégis otthon

maradnál, és nem azon gondolkodnál,

hogy elmész?

Én ezen már 18 éve gondolkodom,

egyre erősebben. Teszem a dolgomat

több ezer társammal együtt, akik Ma-

gyarországon is, máshol is ugyanezt te-

szik. Nem vagyok egyedül, szerencsére.

Az ad erőt, hogy van a család, barátok,

van az embernek kedvese és hasonlóan

gondolkodó ép emberek. Például dr.

Kálmán Zsófia és még egy csomó em-

ber, aki feltette az életét arra, érintettség

nélkül akár, hogy sérülteknek fognak

segíteni, és ez csodálatos. Amíg egy

ilyen ember van a világon, addig nem

vagyunk elkeseredve mi sem, csak eze-

ket a pofonokat, amikről beszéltem, na-

ponta kapja az ember, és állja, állja, de

időnként felfortyan. Nekem az a bajom,

hogy sok helyen voltam, és láttam, ho-

gyan lehet élni. Láttam a végleteket, az

északi fejlett régiót. Szóba sem hozzák,

senkinek semmi köze hozzá, hogy va-

laki vak, siket vagy mozgássérült. Aztán

láttam a fejletlen világot, ahol a sérült

embereket lakat alatt vagy a családban

tartják, nincs lehetőségük tanulni. Elég

jó rálátásom lett. Ehhez képest attól

függ, honnan nézzük. Magyarország és

Szlovákia, ha Dániából jövök haza,

vagy Norvégiából, akkor pokoli ország,

ha Kongóból, mennyország. Hazajö-

vök, még hónapokig megcsodálom a

szép füvet, az aszfaltot, az épületeket és

a kedves embereket, de ha Északról jö-

vök, katasztrofális. Tóth Erika

Képek: Nagy Bendegúz 2, T. E. 1.
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során. A fejlődést az értelmi fejlődésben, kommunikáci-

óban, beszédben, a környezetükhöz való alkalmazkodás-

ban, kapcsolatokban, a lokomócióban (helyzetváltozta-

tás, járás stb.), a manipulációban (mozgás, az emberre

jellemző cselekvési módok, tárgyak mozgatása), a szoci-

abilitásban (kétoldalú kapcsolatok, utánzás, játék stb.) és

érzékszerveik használatában követhetjük nyomon. Az

életkorukra jellemző fejlődési lehetőségekről, hatéves ko-

rig nagyszerű, tárgyilagos, képekkel gazdagon illusztrált

könyvet adott ki dr. Miriam Stoppard Mit tud a gyerek?

Játékos képességvizsgálatok (Park Kiadó, Budapest, 1997)

címmel. 

A segítségre szorulás mértékéről, a „mit nem tud a gye-

rek”, amire szüksége volna az iskolában, ilyen úton szerez-

hetünk adatokat. 

A másik megközelítési út a gyermekekkel való együtté-

lésből, viselkedésük, igényeik során szerzett tapasztala-

tokból indul ki, inkább az anya és a család köreiben. Min-

den szülő élete első pillanatától figyeli gyermekét, örül

minden új mozzanatnak, mosolynak, mozdulatnak. A sú-

lyosabban sérült gyermekeknél különösen fontos az így

szerzett tapasztalat. Annak megállapítása, hogy fejlődik a

gyermek, már többet tud. Ha nehéz és lassú is a változá-

sa, de saját állapotában jelzéseket ad, mi az, amire reagál,

aminek örül – mert mosoly jelenik meg a szája szélén.

Az akadályozott fejlődés egyik jellegzetessége az előbb

említett funkciók egyenlőtlen (diszkrepáns) megjelenése,

amely az állapot mélyebben érintettjein fokozódik, erő-

sebben mutatkozik meg. Többszörös sérülésről, halmo-

zott fogyatékosságról azért beszélünk, mert fejlődésüket,

tanulási lehetőségeiket, az emberi közösségbe való beil-

leszkedésüket több területre kiterjedő biológiai és pszi-

chológiai funkcióhiányok nehezítik, amelyek egymás le-

hetőségeit is hátrányosan befolyásolhatják, egymással köl-

csönös összefüggésben állnak. 

Már az értelmi akadályozottsággal jellemzett (jogszabá-

lyokban, sajnos, még mindig „középsúlyos fokban értel-

mi fogyatékos”-nak nevezett) gyermekek fejlődésére is

jellemző a fejlődési tempó erős lelassulása és egyenetlen-

sége. Ők is – bár enyhébb formában – összetett akadá-

lyozottsággal jellemezhetők. Ma a magyar nyelvű szak-

irodalomban – és Európában sok helyütt – terjed az a

nézet, hogy az értelmi akadályozottság alsó határ nélkül

(pl. IQ-ban) értelmezendő, és az óvodákba, iskolákba

halmozottan akadályozott gyermekeket is felvesznek,

esetenként együtt foglalkoztatnak, tanítanak. Ilyen gya-

korlatot találunk például a győri Bárczi-, valamint Radó

Tibor-iskolában.

A többszörösen sérült gyermekeknél – akik jelentős

funkcióhiányokkal, zavarokkal küszködnek – régebben

„kettős fogyatékosság”-ról is beszéltek, és az életet erő-

sebben befolyásoló egyik funkcióvesztés, a „vezető fo-

gyatékosság” szerint próbálták besorolni őket. Ilyenek a

siket és vak fogyatékos fiatalok. Ma multidimenzionális,

az akadályozottságok bonyolult egymásra hatását vizs-

gáló szemlélet válik uralkodóvá, amely szociális tevé-

kenységükre is kiterjed.

A halmozottan akadályozott fejlődésű gyermekek

egyik (talán alapvető) jellegzetessége, hogy „tehetetlen-

ségükkel” jelenítik meg magukat. Az emberi fejlődésben

ez nem ismeretlen állapot: tehetetlenek voltunk születé-

sünk után csecsemőkorunkban, közlésünk sírásra, nyug-

talan mozgásokra szorítkozott, felülni, felállni – de még

hasra feküdni is – folyamatosan tanultunk. Ahogy mi is

megközelíthetők voltunk, úgy a halmozottan akadályo-

zott gyermek is megközelíthető – hacsak nem mondunk

le fejlesztéséről az első kudarcok után. Az egyik nagy ta-

pasztalatú német professzor, Andreas D. Fröhlich állít-

ja, hogy még a legsúlyosabban sérültek is – mai tudásunk

szerint – legalább három területen – megközelíthetők,

innen kiindulva fejleszthetők: a szomatikus (testi érin-

tés érzése), a vesztibuláris (egyensúlyi helyzet érzése) és

a vibratorikus (érzékelhető hangok, rezgések érzékelése)

területen. Úgy gondolja, hogy a gyermek, aki fejlődése

legkorábbi szakaszában „akadt el”, azon a szinten köze-

líthető meg, fejleszthető, mely ennek a szintnek megfe-

lel, azaz a testi érzékek területén. Szoros fejlődési kap-

csolat van azonban a vibratorikus és vesztibuláris terüle-

tekkel, és feltételezhető, hogy ez a három terület adja a

legkorábbi tapasztalati és élménybázist. Fröhlich mind-

ezt nagyon részletesen, sokféle eszköz igénybevételével

bizonyítja, ugyanakkor segítséget is ad a fejlődés jellem-

zéséhez „a súlyosan fogyatékosok fejlődésdiagnosztiká-

ja” fejlődési lap közreadásával.1

A figyelem, annak megfigyelése, hogy mire reagál a gyer-

mek, függetlenül életkorától, az egyik legfontosabb mo-

mentum a fejlesztésben. Az említett fejlődési kérdés által

felszínre hozott adatok segítettek kidolgozni a bazális sti-

muláció (elemi ingerlés) gyakorlatait, majd a bazális kom-

munikáció használatát. (Lásd a Márkus-féle szöveggyűjte-

ményben.)

Mielőtt a foglalkoztatás módszereire térnénk, röviden te-

kintsük át, mit kell szem előtt tartani, megérteni a velük va-

ló foglalkozásban, tanításban. 

Mindenekelőtt meg kell értenünk az állapotukat,

amely sok tekintetben hasonlít a csecsemőkor jellemzőire.

Így tudjuk azt, hogy ilyen állapotban minden viselkedést

közlésként kell értelmezni. Legyünk nyitottak a váratlan

reakciókra! Minden életmegnyilvánulásnak (mozgás,

hangadás, visítozás stb.) nagy jelentősége van, a gyermek

énjének a kifejezése: ezzel jelzi, hogy valamire szüksége

van, vagy valami bántja. 
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Törekedjünk tehát felismerni, „kitanulni” a testi és pszi-

chés szükségleteit. A fejlesztés, foglalkoztatás – és sajátos

tanulás, mert ő is tanul – abból induljon ki, hogy a teljes

elszigetelődést, vélt megközelíthetetlenséget mutató hely-

zetekben is éreztetjük, hogy nem

hagyjuk magára. A kezdeti kapcso-

lat eszköze sokszor a testi érintés-

ben rejlik. Azután szólítsuk meg a

gyermeket, főképpen, ha kedvező

ingereket adunk számára. De ne

csak és ne is elsősorban beszéddel,

hanem jelekkel, mozdulatokkal pró-

báljunk kapcsolatot létesíteni, és

mutassunk örömet, ha a legkisebb

mértékben válaszol. 

A foglalkoztatás, fejlesztés célja

• kialakítani azt a képességét, hogy

saját magát, testét, mozgását megta-

pasztalja;

• kifejleszteni azt a képességét,

hogy közre tudjon működni – egy-

re több formában, kezdetben csak

odafordulással – a saját ellátásában

(táplálkozásban, vetkőzésben, hely-

zetváltoztatáskor stb.);

• erősíteni a közlések felismerését, jelzései megvála-

szolását.

És itt néhány tanulságos tanácsra is szükségünk van.

Alapvető, hogy túllépjünk az ápolóintézeti – és a szülök

körében is megjelenő – gyakorlaton, a csak gondozási

szerepen, amely leértékeli emberi létüket, sérti ember-

méltóságukat. 

A testi szükségletek kielégítése ne váljék a gyermek élet-

rendjének meghatározójává, mert ez a „kórházi életformá-

ra” emlékeztető forma a fejleszthetetlenség irányába mutat-

na. Az életrend nem lehet olyan sivár, hogy a pelenkacsere

legyen benne a legfőbb érték- és élményforrás. 

Ki kell emelni a gyermeket az ágyból, napközben akár ke-

rekes ágyba fektetni, akár kerekes székbe ültetni, hogy lássa,

hallja, észlelje környezete életét, rá tudjon figyelni, ösztön-

zést kapjon. Még akkor is, ha úgy érezzük: nem hat rá! A

családi, közösségi asztalhoz is oda kell tolni, még akkor is, ha

etetni kell, ha folyik a nyála. Láttam olyan asztalt is, ahol ki-

kerekítettek a gyermek számára egy részt az asztalból, így

kerekes székkel jobban hozzá tudott férni.

A halmozottan akadályozottak intézményes ellátása a

speciális pedagógia, a gyógypedagógia, valamint a közneve-

lés világában sokáig váratott magára. Képezhetetlenség mi-

nősítésükkel véglegesen kizárták őket belőle. Magyarorszá-

gon ez az idő – az európai viszonyokhoz hasonlítva – na-

gyon sokáig, 1993-ig tartott, akkor született jogi szabályo-

zás, amely nem használta a képezhetetlenség fogalmát,

azonban a következő években sem kerültek iskolába, csak

otthoni vagy intézeti keretben 3-5 órás, szakember irányí-

totta fejlesztést kaptak utazó gyógypedagógusokkal. 

A döntő változást az a 2005-ös

oktatásitörvény-módosítás hozta,

amelyben tankötelesnek nyilvánít-

ják őket (tehát az állam kötelezőnek

ismeri el nevelésüket), és heti 20

órás foglalkozásra jogosultak, ame-

lyet az ún. fejlesztő iskola keretében

egyénileg vagy kis csoportokban

kapnak meg 6 és 18 éves koruk kö-

zött. A fejlesztő iskola megszerve-

zése 2010. szeptember 1-jétől köte-

lező az egész országban. Egyéni fej-

lesztő felkészítésnek nevezi a jog-

szabály, tartalmát, módszereit A sú-

lyosan és halmozottan fogyatékos

tanulók fejlesztő oktatásának

irányelve című dokumentumban

adták közre. 

Az irányelvek a következő fő terüle-

teket jelölik meg:

1. Kommunikáció.

2. Mozgásnevelés.

3. A környezet megismertetése (dologi, tárgyi, emberi és

természeti jelenségek ismerete), kognitív fejlesztés.

4. Értelmi nevelés cselekvésekben.

5. Kreativitásra, játékra és szabadidő-tevékenységekre va-

ló nevelés.

6. Érzelmi és szociális nevelés = az „én” passzív megta-

pasztalása, megnyílás a közösségnek, a kommunikáció kul-

turált formáinak elsajátítása.

7. Önkiszolgálásra, egészséges életmódra való nevelés.

A fejlesztő iskolai ellátásról még nincs országos képünk.

Az ápoló-gondozó szociális otthonokban és nagyon gyak-

ran családi körben, valamint az értelmileg akadályozottak

általános iskoláiban és kollégiumaiban külön csoportokban

tanítják őket, mint például a már említett győri iskolákban.

Lehetne integráltan – az értelmileg akadályozottak álta-

lános iskolája egyes tanulócsoportjaiban – egy-egy tanulót

elhelyezni, ahol a tanár mellett ún. pedagógiai asszisztens

segít. Ilyen foglalkoztatást Németországban gyakrabban

látni (l. a német tanterv címlapját).

1 Mindez olvasható a Márkus Eszter szerkesztette Halmozottan sérült,

súlyosan mozgáskorlátozott gyermekek nevelése, fejlesztése c. szöveggyűjte-

mény (Budapest, BG Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola, 1996) 141–

161., 227–305. oldalán.

Hatos Gyula 
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Az ABA-terápia alkalmazása 
Rett-szindrómás lányoknál

Az ABA-terápia (Applied Behavior

Analysis) ugyan autistaspecifikus

módszernek számít, egyes elemei

azonban, ha személyre szabják, alkal-

mazhatók Rett-szindrómás lányoknál

is. Do Thang Szilvia ABA-terapeuta a

Magyar Rett Szindróma Alapítvány

CSEPP Programjának keretében sze-

mélyes tapasztalatain alapuló beszá-

molóban ismertette a hagyományos

gyógyterápiától eltérő, de rendkívül

hasznos fejlesztési módszert és alkal-

mazásának lehetőségeit. 

Az alkalmazott viselkedéselemzés

megalkotói azt vallják: a viselkedés ta-

nulható, befolyásolja a környezetet, és

a környezet is befolyásolja a viselke-

dést. Az ABA gyermekközpontú, a

motivációra és a pozitív megerősítésre

alapoz, miközben elengedhetetlen a

gyermek és a terapeuta közötti pozitív

kapcsolat. Do Thang Szilvia elmond-

ta: ahhoz, hogy egy Rett-szindrómás

lánnyal egyáltalán elkezdődhessen a

fejlesztés, előbb fel kell kelteni a fi-

gyelmét, elég érdekesnek kell lenni

ahhoz, hogy odafigyeljen. Mindig új-

donsággal kell előállni, olyan kapcso-

latot kell kialakítani, amelytől fejében

az él, hogy aki foglalkozni akar vele,

nagyon pozitív személyiség. Legyen

az terapeuta, pedagógus, szülő, testvér

vagy nagyszülő.

Kommunikáció
A legfőbb cél egyrészt a készségfej-

lesztés (kommunikáció, játékkészség,

kognitív képességek, önellátás, moto-

rikus készségek stb.) és a helyes visel-

kedés elősegítése, másrészt az adott

helyzetben nem megfelelő viselkedés

leépítése. 

Nagyon fontos, hogy a lányok kom-

munikáljanak, így ez kiemelt hang-

súlyt kap. A maguk módján tudnak

kommunikálni, akarnak is, de lehető-

ségeik korlátozottak. Mivel a

beszédkészségük vagy ki sem

alakul, vagy pár éves korban

elvész, augmentatív módsze-

reket kell alkalmazni, mint a

gesztusnyelv vagy a képi

kommunikáció, de ők egyiket

sem tudják megfelelően hasz-

nálni. Szerencsére fejlődik a

technika, és egyre több alter-

natív eszköz segítheti őket a

kommunikációban. (Ezekről

egy későbbi alkalommal írunk

majd.)

Lényegesen meg tudja

könnyíteni életüket a képi kommuni-

káció. Ahhoz azonban, hogy a gyer-

mek képekkel tudjon kommunikálni,

akár úgy, hogy rámutat egyre, vagy el-

vesz egy kártyát, vagy a táblagépen rá-

bök, szüksége van alapismeretre, pasz-

szív szókincsre, hogy felismerje a ké-

peket. Ha nincs is konkrét fejlesztése,

a család is elkezdheti tanítani, milyen

tárgyak veszik körül otthon, az utcán,

a játszótéren, a boltban. Olyan dol-

gokkal kell kezdeni, melyekhez von-

zódik: a kedvenc játékokkal, az evés-

ivás szimbólumaival. Nagyon sok, ki-

tartó gyakorlással elérhető, hogy ha

éhesek, rámutassanak a tányérra, ha

szomjasak, a pohárra. Előbb meg kell

tanítani, hogy a pohár, illetve a tányér

maga mit jelent, hogy aztán összekap-

csolják a szomjúság, éhség érzetével, és

rámutassanak, ha szomjasak, éhesek.

A gesztusnyelvet nem szerencsés

alkalmazni náluk, illetve nem is képe-

sek használni motorikus nehézségeik

miatt. Előfordul, hogy kezüket a szá-

jukhoz emelve tudják jelezni, hogy

szomjasak vagy éhesek, de a kéz mo-

torikájának romlása miatt később

már nem lesznek rá képesek, és zsák-

utcába jutunk. 

Viselkedés
A kommunikációhoz szorosan kap-

csolódik a viselkedés. A szó hallatán

az jut az eszünkbe, hogy szépen ülünk

a tömegközlekedési eszközön, vagy

helyesen használjuk az evőeszközt az

étteremben, holott ez a fogalom sok-

kal szélesebb körű – magyarázta a te-

rapeuta. Viselkedésnek nevezünk

minden olyan válaszreakciót, amely

kérésre vagy utasításra jött. Ahhoz,

hogy egy Rett-szindrómás lány rea-

gáljon bármilyen felszólításra, előbb el

kell érnünk, hogy felfigyeljen a nevére,

és stabil legyen a beszédértése. Tömör

mondatokban kell kérni, utasítani őt, a

hosszú mondat sok feldolgozhatatlan

információt tartalmaz. Fejlesztés köz-

ben a rugalmasság is nagyon fontos.

Észre kell vennünk, ha nehéz neki va-

lami. Ne várjuk el, hogy megoldja a

feladatot, ha nincs jó napja, rohama

volt, vagy mással van elfoglalva. A ru-

galmasság fenntartására el lehet vinni

sétálni, játszótérre, lehet mozogni, lab-

dázni, ha azt látjuk, hogy elfárad asz-

tali foglalkozás közben – mondta Do

Thang Szilvia. 

Sok viselkedésbeli problémának,

amely csapkodásban, kiabálásban,

hisztiben nyilvánul meg náluk, az az
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oka, hogy nem tudják elmondani, mit

szeretnének, és mit nem akarnak.

Ezért is fontos, hogy legyen egy

olyan eszközük, amellyel ki tudják fe-

jezni, tudtunkra tudják adni igényei-

ket. Ugyanakkor meg kell nekik taní-

tani olyan egyértelmű gesztusokat,

amelyek segítik őket annak megérté-

sében, hogy mit szeretne, mit vár el

tőlük a terapeuta vagy a szülő. Olyan

általánosan ismert és használt kézje-

lekről van szó, mint a „légy csend-

ben”, „gyere ide”. Ezek fontos tám-

pontok nekik. Sok-sok gyakorlással

meg tudják tanulni. Mint ahogy azt

is, hogy ha ők nem akarnak valamit,

azt ne kiabálással, csapkodással adják

tudtunkra, hanem tolják el, fordulja-

nak el. Enyhíteni lehet a viselkedés-

problémákat azzal is, ha kommuni-

kációs eszközt adunk a kezükbe, és

megtanítjuk őket a használatára. Ez-

által nagyobb biztonságban érzik ma-

gukat a világban. E téren nagyon

ügyesek, sokszor maguktól ráéreznek,

mi hogyan működik.

Az ABA-terápia komplexitása ab-

ban is rejlik, hogy megalkotói nem-

csak a gyermekekkel és szüleikkel tart-

ják a kapcsolatot, hanem intézmé-

nyekkel, pedagógusokkal is, és meg-

próbálnak olyan közös programot ki-

dolgozni, amelyet mind intézmény-

ben, mind otthon lehet alkalmazni.

Ha a gyermek mindenhol ezzel a

gesztusnyelvvel találkozik, s az óvodá-

ban, otthon és a nagymamánál ugyan-

azzal az elvárással szembesül, eredmé-

nyesebb a fejlesztés – hangsúlyozta az

ABA-terapeuta.

Motiváció
Egy következő eleme a módszernek

a motiváció. Fel kell kelteni a gyermek

érdeklődését annyira, hogy akarjon

együttműködni a terapeutával. Ehhez

sok közös pozitív élmény és megerősí-

tés kell. Jó példa rá, hogy olyan játék-

kal játszhatnak, amellyel egyébként

nem, vagy kapnak valami finomságot,

amit máskor nem szoktak. Bár emiatt

sokszor támadják is a módszert, hogy

ez idomítás. De megvan annak is a

módja, hogyan lehet az ilyen jutalma-

zási és intenzív megerősítési rendszert

idővel leépíteni. A módszer mellett

szól, hogy az asztali foglalkozáson

megszerzett tudást a lányok képesek

éles élethelyzetben használni. 

A módszer alkalmas arra is, hogy

szobatisztaságra szoktassák őket. Do

Thang Szilvia ezzel kapcsolatban

pár konkrét esetet is felvázolt. Az

egyik kislánynál ugyan nem sikerült

elérni, hogy előre jelezze, ha pisilni

kell, de azt megtanulta, hogyan tart-

sa vissza, és másfél óránként elég ki-

mennie a mosdóba, így nem kell

napjában többször pelenkát cserélni.

Egy 10 év körüli lány ugyan pelen-

kát hord, de amint belekerül valami,

jelez. Ez jó alap, és elképzelhető,

hogy rengeteg gyakorlással lekerül-

het róla a pelus.

Önálló étkezés
Az önálló étkezés egy másik ko-

moly kérdéskör. Megtanítani, hogy

megfogják a kanalat és egyenek, vagy

megfogják a poharat és igyanak. Mi-

nél kisebb korban kezdődik a gyakor-

lás, minél többet gyakorolják, annál

előbb érhető el eredmény. Persze kér-

dés, meddig maradnak meg a kéz-

funkciók, képes lesz-e megfogni a po-

harat, de tréningezni kell, miközben

rengeteg finommotorikus feladattal

találkoznak a lányok.

Egy kislány, akivel hároméves ko-

rában kezdték a gyakorlást, a mai na-

pig képes megfogni a poharat és inni,

s arra is, hogy az asztalhoz vigye a tá-

nyért. Ez többéves tanulási folyamat,

melyet onnan kellett kezdeni, hogy

két tárgy közül ki tudja választani a

tányért, és eljutottak oda, hogy ami-

kor azt mondja neki valaki: „vidd a

tányért az asztalhoz”, a kislány felis-

merje a tányért, tudja, mi az asztal, és

értse azt az instrukciót is, hogy „vidd

oda”. Ezt mind külön kell megtanul-

ni. De 5 év után is képes rá, és akarja

is. Segít, hogy szereti a pocakját, ezért

nagyon motivált is – mondott egy

konkrét példát a terapeuta.

Öltözködés
Az öltözködés tartozik még ebbe a

témakörbe. Könnyű beleesni abba a

hibába, hogy öltöztetjük, vetkőztetjük

a lányt, mert az gyorsabb. Pedig ez is

azok közzé a tevékenységek közé tar-

tozik, amelyekre képes lehet. Meg

tudja tanulni áthúzni a pulóvert a fe-

jén vagy tartani a lábát cipőfelvétel

közben. Ha kiszolgálják őket, köny-

nyen elkényelmesednek. A szülőnek

tisztában kell lennie kislánya képessé-

geivel. Nem elég, ha csak akkor öltözik

egyedül a gyerek, amikor a terapeutá-

val van, a szülő pedig megcsinálja he-

lyette, bár az maga is képes volna rá. 

Terápiás környezet
Nagy jelentősége van a terápiás

környezetnek. Viselkedést minden

helyzetben lehet és kell is tanulni.

Nemcsak az oviban. Séta közben a

járműveket, a játszótéren a különbö-

ző eszközöket, bevásárlás közben a

gyümölcsöket lehet tanulni. Minden

alkalmat ki kell használni arra, hogy

a Rett-szindrómás lányok bővítsék

tudásukat, vagy a már meglévőt

szinten tartsák. Az is fontos, hogy

egy strukturált helyzetben megta-

nult viselkedést éles helyzetben, ter-

mészetes környezetben is képesek

legyenek alkalmazni. Praktikus, ha

otthon van egy sarok, ahol a fejlesz-

tő gyakorlatok zajlanak. Ez egyfajta

biztonságot ad neki, megtanulja,

hogy ha odaül az asztalhoz, mire

számíthat. Feladatok közben segíte-

ni kell, sokat dicsérni, nemcsak inst-

rukciókat adni. Jó, ha minden foglal-

kozás pozitív élménnyel zárul, hogy

ez rögzüljön benne, és legközelebb is

kedve legyen hozzá.

Szabó Mónika, 

Rett-szindrómás 

kislány hozzátartozója
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Guruló trió
Férjek kerekes székben, avagy a feleségek dicsérete

Első történet: 

Majthényi Zoltán és 

Jana, Etrekarcsa

Majthényi Zoltán 1965-ben fáról

esett le, és tizenöt évesen kerekes szék-

be került. 32 évig dolgozott tévé- és rá-

diószerelőként, de pár éve visszaadta az

iparengedélyt, mert már nem érte meg;

azóta nyugdíjas. Elmondása szerint

balesete nem okozott számára lelki

problémát. Bízott benne, hogy egy-két

év múlva úgyis megtanul járni, s amikor

elkerült Csehországba rehabilitációra,

és fokozatosan rájött, hogy nem így

lesz, elfogadta a helyzetét. „Abban az

időben nem volt akadálymentesítés. Ha

valahol lépcsők voltak, vagy jött velem

valaki, aki fölvitt, vagy otthon marad-

tam. Három évig jártam szakmunkás-

képzőbe, utána a község alkalmazottja-

ként otthon kezdtem dolgozni, a válto-

zás után pedig kiváltottam az iparenge-

délyt. Fiatalemberként nem jártam

táncolni; időnként a haverokkal elmen-

tünk a búcsúba, csavarogtunk egyet, és

reggel kerültünk haza. 1970-ben lett

autóm, átalakították kézi vezérlésre, így

mobilisabbá váltam. Gyakran jártam

fürdőbe. A feleségemmel is Pöstyénben

ismerkedtem meg. A Pro Patriában

laktunk mindketten; akadálymentes a

kerekes székesek számára, és minden

helyben van. 1966-ban voltam először,

2000 óta viszont már nem fizeti a biz-

tosító. Kétszer is beadtam az igénylést,

de azt válaszolták, ne is álmodjak róla,

hogy jóváhagyják. Mivel már nem fog

javulni az állapotom, nem vagyok jogo-

sult gyógyfürdői kezelésre, csak saját

költségemre mehetnék.” 

„1979-ben operálták a térdem, beu-

taltak fürdőbe, ahol aztán megismer-

tem a férjemet. Két év múlva összehá-

zasodtunk, azóta együtt vagyunk –

kapcsolódik a beszélgetésbe folyékony

magyarsággal Jana asszony, csak a kiej-

tésén érezni, hogy nem ez az anyanyel-

ve. – Zsolnai vagyok. Aki akar, az meg-

tanulja a nyelvet. A járási hivatalban

dolgoztam, jártak oda idősek, meg a

férjem szülei kedvéért is meg akartam

tanulni, hogy tudjak velük beszélni.

Nagyon jó szülei voltak.” A kérdésre,

hogy nem zavarta-e, hogy kerekes

székben van a férje, nemmel válaszol.

„A kék szemével csábított el. Meglát-

tam a szemét, és azt mondtam, hogy ő

lesz a férjem. Így is lett. Édesanyám,

mikor találkoztak, azt mondta:

»Leányom, jól választottál.«” 

Zoltán így emlékszik a találkozá-

sukra: „Az épület előtti padon ült a

többiekkel, és mindig kötött. Pár nap

után idegesíteni kezdett a dolog. Oda-

mentem, és meghívtam egy kávéra.

Elfogadta, elmentünk a Thermiába,

majd a Balneába, aztán együtt marad-

tunk. Én hamarabb hazajöttem Pös-

tyénből, de eljártam utána, és egy hét-

végére hozzánk is meghívtam. Mind-

járt segített paradicsomot szedni a

szüleimnek. A nővérem azt mondta,

hogy ha fürdőben van, és közben eljön

hozzánk hétvégére, s még segít is, ak-

kor itt fog maradni. Így is történt.” 

Derűs, kiegyensúlyozott pár. Akkor

kezdtek táncolni, amikor lakodal-

makba hívták őket; a kerekes szék

nem volt akadálya annak, hogy jól

érezzék magukat, szórakozzanak.

Gyermekük nem született, bár vágy-

tak rá, viszont van négy keresztgyere-

kük, azoknak három kisgyermekük,

így mindig van mozgás otthon – te-

szi hozzá Jana asszony.

Második történet: 

Elek László és Júlia, 

Dunaszerdahely

Elek László életébe egy autóbaleset

szólt bele. 26 éves múlt, amikor – 32

évvel ezelőtt – megtörtént a baj. Eltört

az egyik csigolyája, és elszakadt a ge-

Úgy kezdődött, hogy Jarábik Imre, a dunaszerdahelyi Velő Polgári Társu-

lás elnöke kerekes székes táncosokat hívott meg Budapestről. A mozgássé-

rültek szervezetének kerekes székes férfi tagjait megihlették a látottak: hi-

szen erre ők is képesek volnának. Elnöküknek, Molnár Ottónak a javaslatá-

ra a dunaszerdahelyi hastánccsoportban próbálták ki magukat, de egy idő

múlva úgy érezték, hogy a fiatal hastáncos lányok mellett háttérbe szorulnak.

Egy év elteltével, 2010-ben kiváltak a csoportból, és más partnerekkel: a fe-

leségükkel folytatták a táncot. Ibolya Ildikó, a városi művelődés központ

igazgatója ingyen rendelkezésükre bocsátotta a tükörtermet, a két nyári hó-

napot kivéve heti egy alkalommal ott próbálhatnak. Az épület akadálymen-

tes, így egyszerű a bejutás. Saját ötleteiket valósítják meg, a zenét közösen

választják ki: olyat, hogy könnyű legyen rá táncolni, és ne legyen túl lassú

vagy túl gyors. Öt számuk van, de tervezik a repertoár bővítését. A négy pár

közül Szabó Béláék tavaly májusban befejezték, így lett belőlük Guruló trió.

A környéken egyre ismertebbek, mind több helyre hívják őket. Szívesen fel-

lépnek bárhol, legyen az falunap, anyák napi ünnepség vagy civil szervezet

évzárója. Tiszteletdíjat és útiköltséget nem kérnek; az ebéd- vagy vacsora-

meghívást nem utasítják el: ez újabb alkalom a szórakozásra. Ismerkedjenek

meg a három rokonszenves házaspár történetével.
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rincvelő. Sokáig eszméletlen volt, de

erős szervezetének köszönhetően ki-

bírta. Az orvosok azt mondták neki,

hogy az ilyen súlyos állapotot száz em-

berből egy ha túléli. Pár hónapos háza-

sok voltak, első gyermeküket várták.

Embert próbáló idők jöttek mindket-

tőjük számára. 

„Két év után kerültem először haza.

A szerdahelyi kórházban rengeteg fel-

fekvésem lett, végül a galántai kórház

rehabilitációs osztályán hoztak rendbe.

Voltam Csehországban és Kovácsfal-

ván rehabilitáción, aztán Galántára jár-

tam vissza. Az első öt év igen nehéz

volt. Egy évig csak feküdtem, utána

már kerekes székben is ültem, kezdet-

ben segítséggel. Sokat tornáztattam a

kezeimet, mert csak rájuk vagyok utal-

va. A lábaimat a kezeimmel mozgat-

tam, hogy ne merevedjenek meg telje-

sen. Lassan felépültem, és már hosszú

évek óta rendben vagyok. Kisgyerek

korom óta sportoltam, futballoztam,

ennek is köszönhetem, hogy túléltem,

és kijöttem belőle. Nehezen nyugod-

tam bele, hogy nem futballozhatok.

Nem voltam képes megérteni, hogy

van lábam, és mozdítani sem tudom.” 

„Eleinte még csodát vártam, hogy

meggyógyul, és újra járni fog. Nem is

hallottunk olyanról, hogy valaki meg-

bénul, kerekes székben sem láttunk

még embert. De ahogy múlt az idő, rá-

jöttünk, hogy bele kell törődni – em-

lékszik vissza az első időszakra Júlia

asszony, akire sok teher hárult akkori-

ban, de mint mondja, még most is. –

Márciusban történt a baleset, májusban

megszületett a fiunk. Mikor a szerda-

helyi kórházban levittem hozzá, nem

nagyon fogta fel, hogy fia van. A feje is

megsérült. Megnézte, szólt hozzá pár

szót, de nem fogta fel.” „Mikor egy év

múlva átkerültem Galántára – a felesé-

gem oda is járt utánam minden hétvé-

gén –, és elhozták, akkor már tudtam,

hogy a fiam; ott futkározott az ágyam

mellett.” 

Egy fiatal pár számára nem volt

könnyű életkezdés. Kissé provokálom

Júlia asszonyt a kérdésemmel: sohasem

jutott eszébe, hogy feladja? „Amikor az

ember összekap, mert eleinte nagy volt

az idegesség, hiszen nem volt egyszerű,

akkor hirtelen felindulásból könnyen

hozzávág a másikhoz ilyesmit…” – vá-

laszolja, de a szeme mosolyog. „Sze-

rencsére olyan asszony, aki ezt megér-

tette, és nem hagyott cserben. Minden

dicséret a feleségemé – teszi hozzá el-

érzékenyülve László. – Az is nagy do-

log volt, amikor már egy pillanatra

egyedül tudtak hagyni, hiszen eleinte

még felülni sem tudtam. Forgatni kel-

lett az ágyon. De az idő gyógyított.

Három-négy év elteltével rájöttem ar-

ra, hogy ez már nem lesz jobb, bár ti-

tokban reménykedtem, hogy még fo-

gom érezni a lábam, de nem így lett. A

marós-esztergályos szakmát nem foly-

tathattam, de nem hagyom el magam.

Futballmeccsekre járok, mindennap

tornázok, súlyzózok. A vécére rá tu-

dom magam tenni, a fürdőkádba is. Ha

nem volnának kezeim, teljesen tehe-

tetlen volnék. Így is eléggé az vagyok,

de legalább sok mindent el tudok vé-

gezni teljesen egyedül, segítség nélkül.

Arra törekszem, hogy ne legyek ki-

szolgáltatott, minél kevesebbet szorul-

jak másra.” „Dunaszerdahelyen lakunk,

és a tőlünk 16 kilométerre levő Felső-

patonyba férjem eljön a kerekes szék-

kel, úgy kitornáztatta a karját. Hazafe-

lé már autóval hozom. Benne van,

hogy »azért is megmutatom«. Mikor

hazakerült a kórházból, eleinte anyóso-

méknál laktunk Felsőpatonyban, ők

támogattak bennünket. Véletlenül

megtudtuk, hogy Dunaszerdahelyen

akadálymentes lakásokat építenek. Az

akkori rokkantszervezet is segített,

hogy mi is kapjunk, ami nem is volt

egyszerű. Vártuk az értesítést, aztán ki-

derült, hogy másnak akarják adni,

olyannak, aki nem érintett. Aztán ide-

oda mentünk, és sikerült elintézni” –

mondja Júlia asszony, aki az érettségi

után a járási építőipari vállaltnál dolgo-

zott, de amikor férjét hazaengedték a

kórházból, feladta a munkáját. Később

Pozsonyba járt takarítani, most pedig a

városházára. A tánc nagyszerű kikap-

csolódás számukra. „Nagyon szeretek

táncolni, kiskoromban táncosnő akar-

tam lenni. Megszépíti a napjaikat, jól

érezzük magunkat együtt a többiekkel.

Közösen járunk kirándulni is. Úgy

megszoktuk ezt a társaságot, hogy né-

ha belegondolok: mi is lenne velünk,

ha most szétmennénk? Hosszú évekig

nem jártunk sehová, csak voltunk ma-

gunknak, aztán megismertük őket, és

azóta minden más. Jó így.”

Elek László és Júlia, Majthényi Zoltán és Jana, Jakus Jenő és Judit
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Harmadik történet: 

Jakus Jenő és Judit, Bős

Jakus Jenő hajógépészként dolgozott

Pozsonyban. Munkába menet a gépko-

csi vezetője túl gyorsan hajtott a kanyar-

ban, és balesetet szenvedtek. Az autó há-

rom utasa közül egyedül ő sérült meg,

eltörött a hátgerince. 1998 nyarán tör-

tént, 33 éves volt. Másfél hónapot töltött

a ligetfalusi kórházban, majd két hónap-

ra Kovácsfalvára került rehabilitációra.

„Nehezen dolgoztam fel a történteket,

évekbe telt, míg túltettem magam rajtuk.

Pár nappal a baleset után 50% esélyt ad-

tak rá, hogy lábra állok. Én végig bíztam

benne. Fogalmam sem volt, hogy ha el-

törik a gerinc, kerekes székbe kerülhet az

ember. Nem is hittem el, hogy létezik

ilyen, hogy egészséges ember egyik nap-

ról a másikra kerekes székbe kerülhet.

Aztán Kovácsfalván megmondták, hogy

nagyon kicsi az esély. Ott keményen tor-

náztunk; nagyon jó hely, valóban gond-

ját viselték az embernek. Nem is tudom,

mi lett volna velem, ha ők nincsenek.

Megtanítottak, hogyan kell felöltözni,

felhúzni a cipőt, vécére ráülni. Fél évig

meg sem tudtam egyedül fordulni. Amit

mára elértünk, az már csodaszámba

megy. Biztos, hogy ha a család nem áll

mellettem, túl sem éltem volna. Nagyon

fontos a család. Ráadásul bérházban lak-

tunk a harmadik emeleten, lift nélkül; az

valami borzalom volt. Hónapokig ki

sem tettem a lábam hazulról, mert úgy

vittek le, és azt szégyelltem. Aztán elad-

tuk a lakást, s nekifogtunk építkezni.” 

Judit asszony így idézi fel a történte-

ket: „Mire a kórházba értem, már a mű-

tőben volt, és azt mondták, hogy min-

den rosszra készüljek föl. De hál’ isten-

nek, jobb irányba fordult a dolog. Akko-

riban három műszakban dolgoztam a

bősi nyugdíjasotthonban, a fiúk kicsik

voltak, egyik 12, a másik 10 éves. Őket is

el kellett látnom, és utána naponta men-

tem a kórházba Pozsonyba. Mikor Ko-

vácsfalvára került, úgy intéztem az ügye-

leteimet, hogy szombaton vagy vasárnap

elmehessünk meglátogatni. Igyekez-

tünk, hogy a fiúk ne nagyon érezzék

meg; nem hiszem, hogy valamiben is hi-

ányt szenvedtek volna. Természetes volt

nekik, hogy így van. A jövőn akkoriban

nem gondolkodtam, csak a jelen volt.

Tettem, amit kellett, és hál’ istennek,

most már jó. Tudtam, hogy ez már ál-

landó állapot, nem fog változni, idővel

megszoktuk.”

„Miután 2001-ben beköltöztünk a

családi házba, sokkal könnyebb lett. Ki

tudok menni egyedül, el is mehetek, az

autóm át van alakítva kézi vezérlésre, el-

látom magam, főzök is. Az egészségi ál-

lapotom, sajnos, nem teszi lehetővé,

hogy visszamenjek dolgozni, mert volt

közben több komoly betegségem. Az

otthoni munkákban segítségre van

szükségem. Szeretnék kint dolgozgatni

az udvaron, a kertben, de ilyesmit nem

tudok végezni.”  Tud viszont mást. Szép

fafaragásokat készített, mostanában pe-

dig festeni szokott. „Ez a hobbim. A só-

gorom asztalos, és egyszer kifaragott a

szekrénybe egy virágot. Megtetszett, én

is megpróbáltam, és ment. Az elkészült

darabokat elajándékoztam, eladni nem

érdemes, nincs rá kereslet. Gyerekko-

romban szívesen festettem, és mivel

könnyebb a faragásnál, áttértem rá. Na-

gyon szeretek festeni, rendkívül meg-

nyugtat. Ilyenkor nem gondolok semmi

másra. Aki egész nap otthon van, min-

denfelé járnak a gondolatai.” 

Legnehezebben a környezete reakci-

óját viselte. „Az első egy-két év bor-

zasztó volt. Megbámultak, és nekem ez

nagyon szokatlan volt. Megálltak és

néztek. Vagy amikor azt mondták,

hogy »ilyen fiatal, és kerekes szék-

ben…«, jajgattak. Erre az ember nem

tud mit mondani. Nagyon zavart. Most

már föl sem veszem. Vagy átmentünk

Győrbe, és ott azt mondták, hogy »oda-

nézz, a mozgássérültnek milyen autója

van«. Nem esett jól. Éppen olyan em-

ber vagyok, mint más. A családunkban

viszont annyira természetes a mozgás-

sérülésem, hogy minden évben kerekes

székes versenyt rendezünk az évek alatt

összegyűlt székekkel. Jönnek a család-

tagok, négyen vagyunk testvérek, sógo-

rok, gyerekek, unokák – örömünkre

már nekünk is van kettő. Akadályokat

teszünk ki, és szlalomoznak, aztán jön

az ajándékozás. Ezeknek a gyerekek-

nek ez már természetes, belenőttek. Ők

biztosan nem fogják megbámulni a ke-

rekes székben ülőt.” 

Majthényi Zoltán a rangidős közöt-

tük, az ő révén ismerték meg egymást,

jött össze a csapat. „Valójában mindent

neki köszönhetünk. Egy külön történe-

tem van vele kapcsolatban. Tavasszal

együtt voltunk lakodalomban, én még

egészségesen, szemben ültünk egymás-

sal („akkor láttuk egymást először” – szól

közbe Zoltán). Pár hónappal később jött

Kovácsfalvára rehabilitációra, és ugyan-

abba a szobába került, ahol én feküdtem.

Csak nézett, hogy mi történt velem. Ő

adott tanácsot abban is, hogy milyen tá-

mogatásokat lehet igényelni, többek kö-

zött gépkocsira. Hihetetlen érzés volt,

mikor pár év elteltével beleültem az át-

alakított autóba, és gyerünk! Mintha

visszakaptam volna a lábaimat.” 

A táncnak valamennyien sokat kö-

szönhetnek. A próbákon és a fellépése-

ken kívül is találkozik a három család,

közös programokat szerveznek. Láto-

gatják egymást, ha jó az idő, kint sütnek-

főznek. Együtt járnak futballmeccsre

vagy kirándulni. Kinyomozzák, hogy

melyik szállodában van akadálymentes

szoba, és eltöltenek ott pár napot. „Egy

győri fellépésünkkor a közönségnek

nem is a tánc nyújtotta a legnagyobb él-

ményt, hanem az volt számukra hihetet-

len, hogy mindegyikünk a feleségével

táncol” – meséli Jenő. A kirándulások al-

kalmával a maguk szórakozására is

szoktak táncolni. „Balatonfüreden a

Marina Szállóban laktunk. Este meg-

kezdődött a zene, mi meg roptuk a tán-

cot. Csak néztek bennünket. Még a pin-

cérek is kérdezgették, hogy meddig ma-

radunk, lesz-e este tánc. Amikor eljöt-

tünk, az egyik szállóvendég azt mondta:

»Mostantól át kell gondolnom az élete-

met.«”   T. E. 
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Egy gyakorló pedagógus tapasztalatai

A cikk írójával (Gál Vera – a szerk. megj.) teljes mér-

tékben egyetértek, minden egyes mondata a valóságon

alapul. A saját, többéves tapasztalatommal szeretném ki-

egészíteni. 

Gyakorló pedagógusként számos tanulót oktattam,

mindig képességeikhez mérten próbáltam a legjobbat ki-

hozni belőlük. Nincs két egyforma gyermek, de mind-

egyik jó valamiben. A tanulás, tanítás, értékelés csak az

egyik összetevője az oktatásnak. Amikor százalékokkal,

táblázatba sorolva, sorrendet állítva mérik a teljesítmé-

nyüket, tudásukat, elvész az egyéniség, nincs lehetőség az

integrált (sajátos nevelési igényű) kis nebulók egyéni fej-

lesztésére. Abban az osztályban, ahol 15-17 ,,normál” ké-

pességű tanuló mellett 1-2-3 integrált gyermek van, s a

,,normál” képességűek között is akad 1-2 problémás, aki a

szülő büszkesége vagy nemtörődömsége miatt nem került

a sajátos nevelési igényűek közé, nem lehet megfelelő mó-

don fejleszteni, de lehetne. Az előírásoknak megfelelően a

pedagógusok elkészítik az integrált tanulók személyre

szabott, egyéni tantervét, de az ennek alapján való okta-

tásra, fejlesztésre már nincs idő, energia és főleg lehetőség.

Ott, ahol „disz”-es, ADHD-s vagy értelmi fogyatékos ta-

nuló egyaránt van az osztályban, a pedagógusnak dönte-

nie kell: megfelelően foglalkozik velük, de akkor az ún.

normál tanulók nem kapják meg a szükséges figyelmet,

nem tud velük haladni, s a statisztikákban a rosszabbul

teljesítők közé kerülnek. Ő pedig jó esetben ejnye-bej-

nyét, rosszabb esetben írásbeli figyelmeztetést kap az

igazgatótól, mert nem megfelelően tanít: romlik a tanul-

mányi átlag, sok a magaviseleti probléma. Érvelhet azzal,

hogy az integrált tanulók több segítséget igényelnek, sen-

kit sem tud majd meggyőzni arról, hogy a problémát kö-

zösen kell megoldani, és uram bocsá’! szükség volna spe-

ciális pedagógus vagy segítő alkalmazására. Járható út len-

ne, ha az ilyen tanulóval napjában legalább egy tanítási

órán külön foglalkozna a szakember. De erre nincs anya-

gi forrás, nincs megfelelő tanterem, nincsenek segédesz-

közök. Minél több az integrált tanuló, annál nagyobb a

gond. A vita hevében pedig elhangzik, hogy „tudunk mi

papír nélkül is integrálni”. Értsd: ugyanazt kell tanítani

minden gyermeknek, nem kell külön foglalkozni az in-

tegráltakkal, haladjanak csak az egységes tananyag szerint,

számonkéréskor majd kevesebbet követelünk tőlük. S

mert a pedagógus meg akarja tartani az állását, előbb vagy

utóbb elfogadja a vezetőség által diktált szabályokat. Nem

akarja, hogy tanulói a rosszul teljesítők közé kerüljenek,

feladja a harcot. Eltűnik a lelkesedés, nincs motiváció,

mert árral szemben haladni nem lehet. 

Mit is jelent, hogy a számonkéréskor majd kevesebbet

követelünk? Minimális mennyiség megtanulását, s arra

kap majd négyest a gyermek. Tudását nem a személyére

szabott terv szerint kérik számon, amelynek alapján az ér-

tékelése is jobb lenne, kaphatna egyest, kettest is. Nem

bukik meg, a rossz eredményeit azzal lehet magyarázni,

hogy papírja van róla, integrált. Egyre több kudarc éri,

mert bármennyit tanul, mindig csak négyest, néha hár-

mast kap. Pedig ő mindent megtett, de nincs sikerélmé-

nye. Az ötödik, hatodik, hetedik óra végére teljesen kime-

rül, nem figyel. S mert nem érdekli a körülötte folyó mun-

ka, megpróbálja mással elfoglalni magát, zavarja az órát,

akadályozza a többiek munkáját. Így a tanulási zavaros

gyermekből magaviseleti zavaros is lesz. Kinek jó ez?

Egyértelműen senkinek. Mi a megoldás? Közös akarattal

lehet megoldást keresni s végül együtt dönteni a gyermek

érdekében.

A roma gyermekek nemcsak mentális lemaradással ér-

keznek az iskolába, hanem – tisztelet a kivételnek – szo-

ciális hátrányok tömegével is. Mivel nem jártak óvodába,

számos, már elvárható dologgal nincsenek tisztában. Itt

nemcsak a kulturális dolgokra gondolok, hanem a higié-

niai szokásokra, a társadalomba való beilleszkedésre, a

normálistól eltérő viselkedési szokásokra, az oktatás nyel-

vének nem megfelelő ismeretére. Hihetetlen, de igaz,

hogy sok olyan gyermek is bekerül az iskolapadba, akinek

többéves lemaradása van. Őket betaszítani a normál alap-

iskolába, egy eleve más szinten lévő közösségbe merény-

let a tudás, a fejlesztés, a felzárkóztatás ellen. Akár ki-

mondjuk, akár nem: ha a gyermek mosdatlan, ruhája ko-

szos, rongyos, haja ápolatlan, hiányoznak a tanszerei,

nincs tízóraija, de szerez magának, mert elveszi a másét,

Ad: Jelentés a roma gyermekek jogairól, 
Carissimi, 2015/2., 3.

Előző két számunkban Jana Dubovcová emberi jogi

biztosnak Az iskolaérettségi teszt jelenlegi gyakorlatá-

nak a kulturálisan, szociálisan és nyelvileg hátrányos

környezetből származó, főleg roma gyermekek alapve-

tő jogaira való hatása című, tavalyi jelentésében foglal-

tak kapcsán közöltünk véleményeket. Az alábbi hozzá-

szólásokkal a témát részünkről lezártnak tekintjük.
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ha sérelem éri csak a „csípek, rúgok, ütök” megoldást is-

meri, akkor az osztálytársak ki fogják közösíteni. Esetleg

a szülők lépnek közbe, és választás elé állítják a pedagó-

gust, igazgatót: vagy az ilyen gyerek kerül ki az osztályból,

iskolából, vagy a többi tanulót viszik máshová. Mert sen-

kit sem lehet megfosztani a nyugodt, egészséges fejlődés

lehetőségétől, s ha az említetteket a korábban óvodát lá-

togató, megfelelően szocializálódott gyermekek saját bő-

rükön kénytelenek megtapasztalni, a szülő megszűnik to-

leránsnak lenni, bármennyire haladó gondolkodású is. 

S itt jön képbe a speciális iskola. Mérlegelni kell, mi

jobb a gyermeknek: szenvedjen a normál alapiskolában, és

egy életre megutálja az iskolát, a tanulást, vagy kerüljön

speciális iskolába, ahol képességei, fejlettségi szintje sze-

rint foglalkoznak vele, ahol mindenki hasonló gondokkal

küzd, és nem 15-20 tanuló közt oszlik meg a pedagógus

figyelme, jut idő mindenkire, lassabb a tempó. Tananyag a

tisztálkodás, öltözködés, illemhely használata, s még szá-

mos olyan dolog, amelyet a már szocializálódott gyer-

meknek nem kell újra megtanulnia. Rengeteg segédesz-

köz áll rendelkezésre, a munkatempó nem feszes, be lehet

iktatni több pihenőt, rendszeres a grafomotorikus fejlesz-

tés. Tanterv alapján tanul, érti, alkalmazza a tanultakat, és

láss csodát: fejlődik, sikerélménye van, az órán nem unat-

kozik, nem zavar másokat. És nemcsak a roma gyerme-

kekről van szó, hanem minden gyermekről. Az értelmi sé-

rülés nem csupán rájuk jellemző. Nem igaz, hogy a speci-

ális iskola roma iskola. A speciális iskolákat számos nem

roma gyermek látogatja, mert a szülők belátták, hogy

gyermekük fejlődéséhez elengedhetetlen a megfelelő ok-

tatás, a speciális foglalkozás.

Elképzelhetetlennek tartom, s írom ezt tapasztalat alap-

ján, hogy megszüntessék a speciális iskolákat, az ott tanu-

lókat betereljék a normál alapiskolákba.

Milyen következményekkel járna? 

1. Évfolyamonként 8-10 gyermeket egy vagy két osz-

tályba integrálni úgy, hogy ott már esetleg van problémás

tanuló, szakmailag, minőségileg lehetetlen. Az osztály

színvonala viharos gyorsasággal zuhanni fog, a szülők rö-

vid idő alatt döntenek: keresnek olyan iskolát, ahol nincs

az osztályban integrált tanuló. 

2. Anyagilag, szakmailag az alapiskolák nincsenek fel-

készülve ilyen típusú integrációra, tehát nem lesz integrá-

ció, fejlesztés, majd jön a „tudunk mi papír nélkül is in-

tegrálni” gondolatmenet.

3. A problémás gyermekek még problémásabbá vál-

nak, egyre inkább leszakadnak, az iskolába járás undor-

ral tölti el őket, keresni fogják´a lehetőséget az iskolake-

rülésre. A pedagógus nyakába tömegével szakad újabb

papírmunka: a szülő beidézése, jegyzőkönyvírás, majd az

igazolatlan órák miatt a feljelentés írása. Később pedig a

rendőrségen a tanuló iskolalátogatásával kapcsolatos

vallomástétel. 

4. Az iskolakerülő gyermek magányosan unatkozik, tár-

saságot keres, ahol jól érzi magát. A tapasztalatok, kutatá-

sok szerint ezek a társaságok, csoportok összetűzésbe ke-

rülnek a törvénnyel, tehát növekedni fog a fiatalkori bű-

nözés. A leszakadó fiatal már elindul a törvényszegés út-

ján, javítóintézet, börtön vár rá.

5. Felnőttként nem lesz a társadalom értékes tagja,

rendszeres munkát nem fog végezni, mert nincs megfele-

lő végzettsége, és zavaros az előélete, nincs motivációja –

segélyekre szorul, a dolgozó társadalom eltartottjává válik.

6. Nincs előtte megfelelő családi minta, mert otthon azt

látta, hallotta az évek során, hogy minek tanulni, dolgoz-

ni, úgy is meg lehet élni, s az iskola által preferált minta

elveszik számára. Pozitív minta hiányában újabb generá-

ció veszik el, tűnik el a munkaerőpiacról.

7. Az ördögi körben pedig egyre mélyebbre jutnak: nö-

vekszik a szegénység, leszakadás, nyomor, körbe-körbe

spirálszerűen.

Tény és való, hogy a Gál Vera cikkében említett okok

miatt – terhes nők alkoholizmusa, drogfogyasztás, serdü-

lőkorban való szülés, közeli rokonok közti házasság – a

roma gyermekek nagyon nagy hányada értelmileg sérül-

ten születik. A rossz szociális körülmények, a szülői fel-

adatok elhanyagolása, családon belüli bántalmazások mi-

att a mentális képességek nem javulnak, nem javulhatnak,

hanem tovább romlanak. A szülő, kimondjuk vagy sem,

sokszor csak bevételi forrásnak tekinti a gyermekeket.

Több gyermek több támogatás, s hogy ebből nem áldoz-

nak a nevelésre, fejlesztésre, az a szülőt nem igazán érdek-

li. Legyen enni-inni, tudjon hol aludni, legyen pénz sze-

rencsejátékra. Ezt az értékrendet követik, ez a minta száll

nemzedékről nemzedékre. Változtatni nem akarnak, mi-

nek is, hisz így is biztosított a megélhetés. 

Ezeknek a gyermekeknek az alapiskolába való bekény-

szerítése nem fogja előbbre vinni az EU által előirányzott

integrációt. Nem a speciális iskolák bezárása a megoldás,

hanem a fejlesztésük és a megfelelő átjárhatóság. A speci-

ális iskolából is tanulhat a gyermek képességeinek megfe-

lelő szakmát. Vajon alapiskolában ezek a gyermekek eljut-

nának egyáltalán a nyolcadik, kilencedik osztályig? Kicsi a

valószínűsége. Ezzel nem azt akarom írni, hogy minden

speciális iskolát látogató roma tanuló befejezi a kilencedik

osztályt, de az biztos, hogy nem a negyedikből fog kiállni,

mert 16 éves lett, vagy járt 10 évet kötelezően iskolába.

Sok pedagógusnak az a véleménye, hogy aki be akarja zá-

ratni a speciális iskolákat, azt pár évre el kellene küldeni

tanítani különböző oktatási intézményekbe: lásson el osz-

tályfőnöki tevékenységet, legyen a tanulói között „disz”-

es, ADHD-s, értelmi sérült, rendezetlen családi hátterű,
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iskolakerülő. Tanítson válogatott osztályban, ahol egyet-

len problémás gyermek sincs, majd speciális iskolában, s

utána mondjon véleményt a tapasztalatok alapján arról,

hogy mi is legyen a speciális iskolák sorsa. Minden peda-

gógus előtt kalapot kell emelni, aki erre a nehéz és veszé-

lyes pályára lép, de aki speciális iskolában oktat, az még

mélyebb tiszteletet érdemel.

Bathó Sylvia

Speciális Alapiskola, Ógyalla 

A társadalmi felelősségvállalás 

szerepe a romaintegráció folyamatában 

Görgő község példája

Társadalmunk egyik legnagyobb problémája a magas

munkanélküliség, ráadásul a munkahely elvesztése elin-

díthatja a szociális kirekesztés folyamatát. A szociális se-

gélyekből és mélyszegénységben élők, a hátrányos helyze-

tű családban és a szocializációhoz szükséges körülmények

hiányában nevelkedő gyermekek számára

gyakran a méltóságteljes élet alapvető fel-

tételei sincsenek meg.

Szlovákiában óriási gond a romakérdés,

amelyet – véleményem szerint és egyet-

értve az előző hozzászólókkal – szociális

kérdésként kezelhetünk. A probléma or-

voslása gazdasági szükségszerűség is, mi-

vel a szociális biztonsági rendszer növek-

vő terhelése veszélyeztetheti annak fenn-

tarthatóságát, és a kiaknázatlan munkae-

rő-potenciál veszteség a társadalom szá-

mára. 

Az Európai Unió strukturális alapjai-

ból a romák integrációját szolgáló támo-

gatások nem igazán hatékonyak, sokszor

csak átmeneti megoldásokat kínálnak, és

összességében a hátrányos helyzetű,

köztük a roma családok helyzetét nem javítják. Egy

olyan filantróp támogatás-fejlesztési folyamat lehet a

megoldás, amely a „ne halat adj neki, hanem tanítsd meg

halászni” bölcsességen alapszik. Ez olyan típusú támoga-

tás, amely nemcsak az adott problémára fókuszál, hanem

lehetőséget nyújt a jövőbeli nehézségek elkerülését elő-

segítő feltételek megteremtésére. Így a célcsoporthoz

tartozó személyek tudnak változtatni hátrányos helyze-

tükön, természetesen külső segítséggel, amely a fejlődés-

re összpontosít, különösen az oktatás, a kultúra és a szo-

ciális innováció területén. 

A helyi önkormányzatoknak lehetőségük van segítséget

nyújtani a hátrányos helyzetű munkanélkülieknek, tartós

munkahelyeket teremteni és esélyt adni a rászorultaknak.

A szociális gazdaság sikeres eszközének tekinthetjük a

helyi önkormányzatok által létrehozott szociális vállalko-

zásokat, amelyek a helyi igények kielégítésére töreksze-

nek, egyúttal munkahelyeket teremtenek, és elősegítik a

társadalmi beilleszkedést. 

Görgő község tanulságként szolgálhat arra, hogy a hát-

rányos helyzetű családok társadalmi beilleszkedése kere-

tében a romák integrációját is elő lehet segíteni. Itt a ki-

sebbségek együttélése példaértékű, ezt a Világbank szak-

értői is elismerték. A falu a Lőcsei járásban található.

1998-ban körülbelül 700 lakosa volt, jelenleg már 1445,

ennek 20%-a roma származású. Egyike a régió azon falu-

inak, ahol kidolgozták a gazdasági és területi fejlődés ter-

vét. E fejlesztési stratégia keretében létrejött egy, a helyi

foglalkoztatásra irányuló program. A munkalehetőség

megteremtésével a roma kisebbséghez tartozók társadal-

mi és gazdasági felzárkózása is elkezdődött. 

A faluban állami támogatás nélkül sikerült létrehozni

egy szociális vállalatot, amelynek fő célja fenntartható

munkahelyek kialakítása. A cégalapítást helyzetfelmérés

előzte meg, amely feltárta a helyi erőforrásokat, lehetősé-

geket. A helyi roma népesség körében 2000-ben a mun-

kanélküliség aránya a 100%-hoz közelített. A szociális

vállalat kezdetben három alkalmazottal működött, burko-

lólapokat állítottak elő, és teljesen felújították a járdákat.

A beszerzett technológia és szerszámok ára két éven be-

lül megtérült. Idővel a vállalat nyereséget termelt, amelyet

további munkahelyek létrehozásába fektetett. Ma 20 em-

bernek – közülük 18 roma származású – nyújt stabil ál-

láslehetőséget. 
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Ma már sikeresen üzemel a falu saját kölcsönzője is,

ahol építési állványzatot, különböző munkagépeket és

szerszámokat lehet bérelni. Ha valakinek szüksége van

ezekre az eszközökre, akár betanított szakemberrel együtt

is kölcsönveheti őket, ráadásul változatlan áron. A szak-

képzett alkalmazott elvégzi a kívánt feladatot, a megren-

delő megelégedésére törekedve. Ezzel a hátrányos helyze-

tű (nagyrészt roma származású) munkavállaló lehetőséget

kap arra, hogy megmutassa képességeit, és hasznosnak

érezze magát. Ráadásul a társadalmi integráció folyamata

is megkezdődik vele, egyúttal toleráns és együtt érző kö-

zösségek jönnek létre. 

A cég szigorú szabályokat alkalmaz a munkafegyelem

megtartására. Tudatosítani kell, hogy nagyrészt olyan

munkanélküliekről van szó, akik utoljára a szocializmus-

ban dolgoztak, amikor még más volt a munkaerkölcs,

vagy még egyáltalán nem volt munkatapasztalatuk. 

A szociális vállalat fő célja, hogy lehetőséget teremtsen –

ez az emberi erőforrásokba való befektetés sikeres formá-

ja. Az ügyes munkakeresők esélyt kapnak, és érvényesülni

tudnak a munkaerőpiacon. A cél a foglalkoztatás és a fog-

lalkoztathatóság növelése. Az alkalmazottakat más cégek-

nek is „kikölcsönzik” – akár úgy, hogy az ottaninál alacso-

nyabb lesz a munkadíjuk –, így megmutathatják képessé-

geiket. A romák munkaerő-piaci diszkriminációja valós

jelenség, és lehetőségek hiányában kilátástalan a helyze-

tük. Az említett módon már sikerült több személyt elhe-

lyezni a nyílt munkaerőpiacon. 

Mivel a nagyrészt roma származású alkalmazottak

egyúttal hátrányos helyzetűek, specifikus problémák is

előfordulhatnak, pl. a személyi higiénia terén. A helyi

önkormányzat erre a gondra is talált eredményes megol-

dást, természetesen a szociális vállalat segítségével. A

vállalat alkalmazottainak lakásába bekötötték a vizet, a

munkát maguk a cég dolgozói végezték. A költségek egy

részét előlegként kifizették a munkabérből fokozatosan

megtakarított összegből, a többit az önkormányzat által

nyújtott kölcsönből fedezték. Ma már a családi házak

90%-ában van vezetékes víz, meleg víz és fürdőszoba, s

nem találkozunk illegálisan készült épületekkel vagy

szemétlerakatokkal. 

A kezdeményezés közvetlen hatására a roma gyer-

mekek is tisztán, kulturáltan tudtak megjelenni az óvo-

dában és iskolában. Elindult egy érdekes folyamat: a

szociális vállalat egyre attraktívabb lett az emberek sze-

mében. A hátrányos helyzetűek nem anyagi támogatást

kaptak, hanem munkalehetőséget, ezáltal pénzhez és –

legfőképp – szociális hozzáadott értékhez jutottak. A

roma kisebbséghez tartozók értékrendje fokozatosan

megváltozott, az elmúlt tíz évben közülük már egy gyer-

mek sem jár speciális iskolába, középiskolában tanulnak,

3-4 személy érettségi bizonyítványt szerzett, és hárman

egyetemi hallgatók. Ami valaha elképzelhetetlen volt,

egyszerre megvalósult! 

A helyi alapiskolában a tanulók 51%-a roma szárma-

zású, ezért az oktatási rendszerükben megtalálhatjuk az

inklúzió és multikulturalitás elemeit. Az igazgató név

szerint ismeri a tanulókat, ezzel erősíti a roma gyer-

mekek egyenértékűség-érzését. A konfliktushelyzetek

száma egyre kevesebb. A szülők (a roma gyermekekéit

is beleértve) aktívan bekapcsolódnak az iskolai tevé-

kenységbe, együttműködnek a tanárokkal. Az iskolai

közösség a kisebbségek problémamentes együttélésének

pozitív példája. 

Manapság a társadalom elöregedése és az infrastruk-

túra hiánya következményeként sok település küzd az

elvándorlással és a fennmaradásért. Tíz év alatt Görgő

lakosságának száma megkétszereződött, egyre több em-

ber számára válik vonzóvá a község által kialakított kö-

zeg. Főleg fiatal családok költöznek ide, a helyi szociális

programnak köszönhetően. A szociális vállalat községi

lakásokat épít az Állami Lakásfejlesztési Alap forrásai

segítségével. A lakbér nagyon alacsony (kétszobás lakásé

havi 10 euró), csupán a törlesztőrészleteket kell fedeznie. 

A lakosság számának növekedése további beruházáso-

kat igényel. A falu építési telkeket kínál eladásra, bővíte-

ni kellett az óvodát és iskolát, újabb tanárokat alkalmaz-

tak. Mindez akkor történik, amikor máshol oktatási in-

tézményeket zárnak be (!), mert nincs elegendő tanuló.

Az iskolában az idegen nyelvek tanítása központi jelen-

tőségűvé vált, ezért a környékbeli településekről is nagy

az érdeklődés annak ellenére, hogy a roma gyermekek

többségben vannak.

A görgői szociális vállalat már évek óta sikeresen mű-

ködik, és más települések számára is inspirációként szol-

gálhat. Gyökeresen megváltoztatta a helyi közösség éle-

tét, és a falu példaértékű fejlődésnek indult. A sikerek-

hez szükség volt arra, hogy a helyi polgármester és a

képviselő-testület ne egyéni érdekeket helyezzen előtér-

be, hanem a közjót szolgálja, azaz az erkölcsi és társadal-

mi felelősségvállalás elvét kövesse – ami a folyamat alap-

feltétele. A hátrányos helyzetűek, köztük a roma csalá-

dok, társadalmi felzárkózása komplex stratégiát és mul-

tidiszciplináris megközelítést igényel. Kulcsfontosságú

az esélyegyenlőség és a munkalehetőség megteremtése,

amely kiutat jelenthet az ördögi körből. Ha a gyermek jó

példát lát otthon, a szülők munkába járnak, és meg tud-

ják teremteni a szocializációhoz szükséges körülménye-

ket, csak akkor tudunk javítani a roma származású gyer-

mekek helyzetén. 

Pongrácz Éva,

a Pozsonyi Közgazdaság-tudományi Egyetem oktatója
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Veszélyben a rászorultaknak nyújtott
szociális és egészségügyi szolgáltatások

A szociális szolgáltatásokat nyújtó intézetekben élő, tartós

ápolásra szoruló krónikus és idős betegek ellátásának ne-

hézségeiről tartott nemrégiben konferenciát a Szociális

Szolgáltatásokat Nyújtó Szervezetek és Intézmények Szlo-

vákiai Szövetsége (APSS). A gondot a finanszírozás megol-

datlansága okozza, ugyanis hiányzik a tartós ápolásról szóló

törvény. A konferenciához kapcsolódó sajtótájékoztatón

doc. MUDr. Božena Bušovának, az APSS alelnökének, a

Harris Slovakia otthonápolási ügynökség igazgatójának tá-

jékoztatása szerint a kialakult helyzet gyökerei 15-20 évre

nyúlnak vissza. Akkoriban kezdődött a kórházakra való

nyomásgyakorlás, hogy „racionalizálják” a gyógyítást, neve-

zetesen: rövidítsék le azt az időt, amelyet a betegek kórház-

ban töltenek. Az idő előtt hazaküldött páciensek azonban

további gyógykezelésre szorulnak, és mivel hozzátartozóik

sok esetben nem tudják biztosítani az otthoni ápolásukat,

egyre többen kerülnek szociális intézetbe. 2008-ban egy

törvénymódosítás hatására szigorúan elkülönült a szociális

és az egészségügyi szolgáltatások (vagyis a gondozási és az

ápolási feladatok) finanszírozása. Az egészségbiztosítók

azonban vonakodnak téríteni az ápolónők bérét, mondván,

hogy az intézmények vegyék igénybe az otthonápolási

ügynökségek szolgáltatásait. Božena Bušová szerint erre

csak ott van lehetőség, ahol kevés a beteg. Azoknak az in-

tézményeknek azonban, ahol sokat, illetve 24 órás egészség-

ügyi gondoskodásra szoruló, súlyos betegeket ápolnak, szak-

képzett nővéreket kell alkalmazniuk. A képet tovább árnyal-

ta Cyril Korpesio, a Kassai Érsekségi Karitász igazgatója.

Elmondta, hogy egy kormányrendeletre hivatkozva, amely a

lakosság arányában meghatározza az egyes kerületekben al-

kalmazható nővérek minimális számát, a biztosítók korlá-

tozzák a nővérek számát, köztük az ADOS által foglalkoz-

tathatókét is, mégpedig általában erre a minimumra.

Milada Dobrotková, a szövetség elnöke, maga is egy

szociális intézmény vezetője, tarthatatlannak nevezte ezt

az állapotot. A 2008-as, szociális szolgáltatásokról szóló

törvénybe bekerült, hogy a szociális szolgáltatást nyújtó

intézetek végezhetnek ápolási feladatokat, egy tavalyi mó-

dosítás négyféle ilyen intézmény számára már egyenesen

kötelezővé tette ezt. Az egészségügyi minisztérium egy

felemás törvénymódosítással reagált a helyzetre. A szoci-

ális szolgáltatást nyújtó intézményekben 45 ápolási műve-

letet tartanak nyilván, ebből az egészségbiztosítók 9-et –

pl. a felfekvések ápolása, kanülök tisztítása, fertőtlenítése,

infúzió beadása, szondán át való táplálás, sebek ellátása –

térítenek, de azt is csak akkor, ha az intézménnyel a biz-

tosító szerződést köt, és idén májusig a több százból csak

nyolcnak volt szerződése, miközben minden feladatot el

kell végezniük. Segítene, ha az összes tevékenységet térí-

tenék, de az igazi megoldás az volna, ha meghatároznák

az intenzív (akut) ágyak számát, amelyekre átalánydíjat

fizetnének. Nem volna nagy összeg, évi 18 ezer eurót ten-

ne ki, és fedezni lehetne belőle az ápolási költségeket –

hangsúlyozta Milada Dobrotková. Jelenleg a szakképzett

ápolók fizetésére részben a szociális szolgáltatásokért ka-

pott pénzcsomagból különítenek el, részben pedig a kli-

enstől kérnek hozzájárulást (az ő intézményükben napi

5,24 eurót). Ez azonban diszkriminatív velük szemben,

hiszen fizették az egészségbiztosítási járulékot. 

A kialakult helyzetnek másodlagos következményei is

vannak: a szakképzett ápolónők elmennek máshová dol-

gozni, jó esetben itteni kórházakba, rosszabb esetben pe-

dig külföldre, lényegesen több fizetésért. Ha nem születik

megoldás, tíz éven belül a szociális intézetekben nem lesz,

aki a súlyos betegeket ápolja.

(t)

A munkaterápia közel 

hoz a művészethez 
Ezzel a címmel látható kiállítás a lőcsei

Gyógypedagógiai Múzeumban 2015. július

27-e és szeptember 18-a között. A bemuta-

tott tárgyakat a telepóci (Osadné, Szinnai

járás) Zátišie Szociális Szolgáltatások Köz-

pontjának testi, érzékszervi, értelmi és lelki

sérült lakói készítették az intézet takács-, ke-

rámia-, kosárfonó- és asztalosműhelyében. 
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Folytatódik az Opel Handycars projekt
Beszélgetés Antonín Pokorný projektmenedzserrel

Hogyan haladnak az Opel Handycars
projekttel?

Működésének két éve alatt az Opel
Handycars megtalálta a helyét annál a vá-
sárlóközönségnél, amelynek szántuk: a fo-
gyatékossággal élő személyek, a civil szer-
vezetek és a nevelőcsaládok körében. Meg-
szilárdítottuk kapcsolatainkat a program-

ban részt vevő valamennyi partnerrel, és
minden úgy működik, ahogy kell. Elsősor-
ban azt tartom fontosnak, hogy progra-
munkba sikerült bevonnunk azokat a sze-
mélyeket is, akiknél az egészségkárosodás
mértéke 20 és 50% között van, tehát nem-
csak azokat, akik állami támogatásra jogo-
sultak. Ma már Szlovákiában valamennyi
Opel-forgalmazó meg tud adni minden
szükséges információt az érdeklődőknek.
Győződjenek meg róla a legközelebbi
Opel-forgalmazónál.

Sikeres a program?
Ezt a klienseinknek kell megítélniük. Mió-

ta bevezettük a Handycars programot,
évente 40%-kal nő a fogyatékossággal élő
személyeknek eladott gépkocsik száma. Te-
hát a mi szemszögünkből a Handycars na-
gyon sikeres.

Melyik modellek a leginkább kereset-
tek?

Egyértelműen a Meriva vezet, amelynek
ideálisan nyílnak a hátsó ajtói. A Corsa és az
Astra is tartja jó helyét. Meglepetés a Zafira
és a Mokka iránti kereslet növekedése. Első-
sorban a gyermekes családok választják a
Vivarót, de a Combót is vásárolják.

Melyik céget keresse, akinek gépko-
csi-átalakításra van szüksége?

Az ARES társasággal működünk együtt.
Ők bármilyen átalakítást képesek elvégez-
ni, lényegében korlátozás nélkül: kézi ve-
zérlés, könnyű beszállás, az autó hátsó ré-
szébe való beszállás segítése, kerekes szék
behelyezése. Honlapcímük: 

http://www.upravyautomobilov.sk/ 
Kinek milyen gépkocsit érdemes vá-

lasztania?
A legalkalmasabb típus kiválasztásához,

illetve a megfelelő átalakításhoz a követke-
ző információkat kell tudnunk a kliensről:

1. Milyen hosszú ideje él fogyatékos-
sággal:

– rövid ideje, először vásárol gépkocsit
(keveset tud a lehetőségekről, ismeretei
gyakran tévesek);

– hosszú ideje, jól ismeri a problémakört
(figyelembe kell venni a kívánságait, azért
is, mert nagy a szokás hatalma; de új gép-
kocsi – új lehetőségek);

– a kliens harmadik személy számára vá-
sárol gépkocsit (sok esetben nincsenek
meg hozzá az alapvető információi; ilyen-

kor részletes kon-
zultációra van
szükség).

2. Ki fogja
használni a gép-
kocsit:

– elsősorban fo-
gyatékossággal
é l ő  s z e m é l y
(nagyság, variálha-
tóság, működés –

megkönnyíteni a beszállást és a kezelést);
– családi gépkocsi, de a sérült személy is

használja (nagyság, variálhatóság, műkö-
dés – az átalakítás a lehető legkisebb mér-
tékben befolyásolja a többi családtag általi
használhatóságot);

– a gépkocsit csak időnként használja a
sérült személy (nagyság, variálhatóság, mű-
ködés – egyénileg mérlegelni a lehetősé-
geket).

3. Ki vezeti a gépkocsit:
– a fogyatékossággal élő személy (egye-

dül vagy kísérővel);
– a fogyatékossággal élő személyt csak

szállítani fogják (a gépkocsi ülésén vagy ke-
rekes székben).

4. A kliens sérülésének foka:
– kerekes székes kliens (paraplégiás –

mindkét alsó végtagja bénult, tetraplégi-
ás – négyvégtagbénult);

– a kliens részben mozgásképes (rész-
ben korlátozott motorika, lassúbb reak-
ciók);

– a kliensnek valamelyik végtagja sérült
(amputálás, más akadályozottság).

Milyen újdonságokról tud beszámol-
ni?

Programunkat felkínáltuk háborús
veteránoknak: www.opel-army.sk. A ko-
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Római emlékek – toleranciából jeles 
Gyakran hallani a mondást: „Minden út Rómába vezet.”

Ildikó lányom, kis csapatunk vezetője a légi utat választotta,

mert egy hetünk volt rá, hogy ez alatt a rövid idő alatt Ró-

ma páratlan szépségeiből minél többet magunkba szívhas-

sunk. A repülőút is csupa élmény volt, különösen azok szá-

mára, akik először repültek. A világmindenség e kis szelet-

kéje is csodálatos panorámát nyújtott. A hófehér felhőtöm-

bök pajkosan játszadoztak a bárányfelhőkkel. Itt-ott kikan-

dikáltak a zöld magaslatok is. Megpillantjuk a tengert, s

hipp-hopp, már gurulunk is a római reptér betonján. Rövi-

desen rátalálunk a minket váró kisbuszra, irány a központ. A

szervezés kitűnő, igaz, fél évvel utazásunk előtt már lefoglal-

va, kifizetve Róma központjában az apartmanok. A kis lel-

kes csapat elfoglalta lakosztályát, miután beteltek a szobá-

jukba majdnem bekandikáló 10-20 méteres mandulafenyők

látványával. Ahogy megleltük a „Rómába vezető egyik utat”,

elindultunk ismerkedni közvetlen környezetünkkel. Fárad-

tan hazaérve a vacsoránál ugyan Beethoven Örömódáját

mellőzni kényszerültünk, de ettől függetlenül örömestét ün-

nepeltünk megérkezésünk napján.

Felkészültünk rá, hogy a kirándulás megterhelő lesz, és

nemcsak fizikailag. A Termini pályaudvarnál nem sokat

időztünk, mert várt ránk Róma műemlékeinek, kulturális

létesítményeinek sokasága. A templomok, múzeumok, a

Colosseum, a Pantheon, a Vatikán, a Campo Verano teme-

tő, a szökőkutak csobogása stb.

Ámulatból ámulatba estünk a hírneves templomok szem-

lélésekor. Folytatva utunkat, nemsokára elénk tárult az antik

Róma szimbóluma, a Colosseum. Azon már nem is csodál-

koztunk, hogy nagy tömeg várakozik a bejáratnál, de azon

igen, hogy a sorokat irányító személy intett nekem – látva

értelmi sérült fiam, Zoltán kezében az igazolványt –, és el-

kísért egy másik bejárathoz, ahol szabadon mehettünk be.

Nem kérte el, vette kézbe, nem forgatta az igazolványt, nem

nézte érvényességét. Itt tudatosítottam először a kultúra

fontosságát és a másság tolerálását. Ez megismétlődött még

két múzeumban. A Vatikáni Múzeum bejáratánál azért

nem kellett várakoznunk, mert lányom hónapokkal előbb

online megrendelte a jegyeket. Benn az épületben vártunk

az eligazításra, mikor egy belső sugallatra odaléptem az

üvegfülkében ülő hölgyhöz, és megmutattam az érvényes

20-20 eurós belépőjegyünket s az igazolványt, és most láss

csodát: lekísért a főpénztárhoz, lefényképezték az igazol-

ványt, és visszafizették a két jegy árát. Biztos vagyok abban,

hogy Szlovákiában ez nem történt volna meg!

A Sixtus-kápolna örök emlék, élmény marad, és nemcsak

a látványtól. Pár másodpercre lecsücsültünk egy oldalsó

márványlépcsőre. Odajött hozzánk egy csupa zsinóros fel-

ügyelő, és megkért, hogy menjünk vele. Lecsatolta az oltárt

elválasztó zsinórt, és leültetett bennünket az oltár mellé a fő-

helyekre. Onnan szemlélhettük a csodás freskókat. Időbe

telt, míg Ildikó ránk talált. Ha nem látja, lehet, hogy el sem

hiszi. (Hazajövet azt mondtam egy kultúráért felelős veze-

tőnek: nekünk itthon a 47 év alatt nem jutott annyi toleran-

cia, mint Rómában egy hét alatt.)

De maradjunk még az örök városban. Mivel édesapám test-

vére mint Orsolya-rendi apáca évtizedekig a Vatikán szolgá-

latában volt (tolmácsolt, fordított több nyelven), és ott is halt

meg, leróttuk kegyeletünket sírjánál a Veranóban. Ez is nagy

élmény volt. Róma még visszavár, mert még sok szépet tarto-

gat számunkra, és mi reménykedünk a viszontlátásban.

Benczéné Kozma Piroska, Galánta

vácsfalvi (Kováčová)
Nemzeti Rehabilitációs
Központtal (NRC) és az
Autoškola Gonda autós-
iskolával közösen gép-
járművezető -képzést
tartunk testi fogyatékos
embereknek. A pácien-
sek jogosítványt szerez-
hetnek, illetve ha már
van nekik, gyakorolhat-

ják a kézi vezérlésre átalakított gépkocsi
vezetését. További információ:
www.nrckovacova.sk. Büszkék vagyunk
erre a partnerkapcsolatra. 

Foglalkozunk továbbá a pöstyéni Adeli-
vel való együttműködés gondolatával.
Mint minden évben, idén is megtartottuk
az Opel Handy Cyklo Maratont. Erről bő-
vebben: www.111hodin.cz. 

Szívesen veszünk minden ötletet.
PR

A Santa Maria degli Angeli templom udvarán
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Isten ajándéka
A pöstyéni gyógyfürdőről

Ok: mellyért szükséges a' Fördő.

Egyedűl tsak kinek vagyon nyavalyája,

Avagy tagjaiban valamely hibája,

Hogy erőt ne végyen betegség' tsirája,

Sőt épen maradgyon, teste' minden tája.

Orvost keres, avagy a' he-vízbe készűl,

Reménli, hogy így majd egészszen fel-épűl,

Meg-romlott testében, meleg víz új vért szűl,

Feje sem fog fájni, hagymászsza-is meg-hűl.

(Gvadányi)

Isten ajándékának nevezte egy orvos a pöstyéni kéntar-

talmú termálgyógyvizet és kénes gyógyiszapot. Ezek a ter-

mészetes gyógyforrások évszázadok óta enyhítik az embe-

rek mozgásszervi és idegi eredetű fájdalmait. A pöstyéni

gyógyvíz első írásos említése Wernher György (Georgius

Wernher) Magyarország csodálatos vizeiről (De admiran-

dis Hungariae aquis) című, 1549-ben Bázelben latin nyel-

ven kiadott művében található. A szerző Magyarország

„leggyógyítóbb” termálvizének tartja. A rudabányai szüle-

tésű gróf Gvadányi József 1787-ben Pöstényi förödés című

verses művében állít irodalmi emléket a régi magyar fürdő-

kultúrának. Dr. Kiss László írásából (4–5. o.) pedig tudjuk,

hogy a városka a Winter famíliának köszönhetően lett vi-

lághírű.

Kutatások bizonyítják, hogy a termálgyógyvíz és a gyógy-

iszap összetevői a bőrön keresztül felszívódnak, s bekerülnek

a vérkeringésbe és a beteg szervekbe. Viszonylag bonyolult

vegyi és biokémiai folyamatok révén hatnak a porcokra,

inakra, izmokra és ízületekre. Az iszap a Vág holtágának fe-

kete vagy üvegkék színben játszó hordaléka. Sok évszázad

óta 2000 méter mélységből itt tör fel a 67–69 °C hőmérsék-

letű kénes termálvíz, ezért annak az összetevőit is tartal-

mazza. Kénbaktériumok vannak benne, olyan mikroorga-

nizmusok, amelyek révén gyógyhatású anyagok, metaboli-

tok keletkeznek, gyulladásgátló, fertőtlenítő hatású. Az iszap

törvény által védett: nem szabad kidobni és exportálni sem,

ezért – különleges módszerek alkalmazásával s a higiéniai

követelményeknek megfelelően – újrafelhasználják. Vissza-

juttatják az érlelőmedencébe, és érlelés után ismét megkap-

ják a betegek. Az érlelési idő egy év, de bizonyos technoló-

giákkal csökkenteni tudják. 

A mozgásszervi betegségek gyógyításában a gyógyfürdői

kezelés pótolhatatlan. Sokéves tanulmányok igazolják, hogy

hasonló hatást nem lehet elérni sem járóbeteg-rendelésen,

sem pedig a kórházi osztályokon. Az orvosok már a múlt

század 60-as éveitől hangsúlyozták, mennyire fontos a

gyógyfürdői kezelés a megelőzésben, illetve a betegség elha-

talmasodásának megakadályozásában. A gyulladásgátló és

fájdalomcsillapító gyógyszerek nagy mennyiségben való al-

kalmazása helyett maguk a betegek is másfajta enyhülést,

gyógymódot keresnek bajukra, és egyre nagyobb számban

látogatják a gyógyfürdőket itthon és külföldön egyaránt. 

De vajon milyen kezelésekben részesülnek Pöstyénben? A

mozgásszervi betegségek gyógyításában a fizioterápia (a ter-

mészetben előforduló energiák: napfény, víz, levegő, föld fel-

használása; magában foglalja többek között a fiziko- és bal-

neoterápiát) módszereit alkalmazzák. A gyógyfürdői keze-

lés akkor hatékony, ha időtartama legalább három-négy hét.

A páciens általában heti 18 kezelésben részesül, legalábbis

ennyit térít a biztosító. Mindennap kap termálgyógyvizes

kád- vagy medencefürdőt vagy iszapkezelést (a termálvizet

37–40 °C-ra hűtik, az iszapot 45–47 °C hőmérsékleten al-

kalmazzák a beteg testrészen). A legfontosabb kiegészítő

kezelések: hidroterápia, azaz vízben történő kezelések: víz

alatti masszázs, örvény-, légbuborék- vagy pezsgőfürdő; me-

chano- vagy mozgásterápia: víz alatti gyógytorna, gyógyú-

szás, csoportos vagy egyéni gyógytorna, klasszikus vagy

szegmentális masszázs; elektro- és fényterápia: galvánfürdő-,

diadinamikus árammal történő, ultrahangos, infravörös vagy

lézerkezelés, iontoforézis. 

A Fürdő-sziget régi épületei közé tartozik a Pro Patria

gyógyszálló. 1916 óta működik, eleinte az első világháború

katonáinak gyógykezelésére szolgált. Akadálymentes, így

immobilis személyek is igénybe vehetik. A mozgásszervi

betegségeken kívül itt kezelik azokat is – a heveny szakasz

lezajlás után –, akik a központi idegrendszer gyulladásos be-

tegségeiben, agyi eredetű féloldali izomgyengeségben (he-

miparesis) vagy bénulásban (hemiplégia) szenvednek. 

A modern gyógyfürdői kezelés a külső környezet és a klí-

ma hatásával is számol. Pöstyénben a városka atmoszférája,

a gondozott parkok, a Vág folyó közelsége is megnyugtató

és gyógyító hatású. Ezt a sok ezer fürdővendég egyike, Haj-

dú Mátyás is megerősítette. Szepsiből érkezett, és négy he-

tet töltött a Pro Patriában. A kassa-sacai kórház jó hírű or-

topédiai osztályán műtötték: új térdízületet kapott. El-

mondta, hogy a kassai magyar kohászati ipariskolában
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Speciális olimpia Los Angelesben

A Nemzetközi Olimpiai

Bizottság 1988-ban ismerte

el a Speciális Olimpiai

Mozgalmat mint a világ

egyetlen sportszervezetét,

amely nevében viselheti az

olimpia szót. A Speciális

Olimpiai Mozgalom a 8

évesnél idősebb, értelmi fo-

gyatékossággal élő emberek

számára egész éven át tartó

edzési és versenyzési lehető-

séget nyújt különböző olim-

piai sportágakban. A speciá-

lis olimpia eszméje azon a

meggyőződésen alapul,

hogy ezek az emberek is ké-

pesek – megfelelő segítség-

gel – tanulni, így a társada-

lom aktív és hasznos tagjává

válni, és ezzel párhuzamo-

san élvezni az élet adta örö-

möket: a munkában, emberi

kapcsolatokban, szabadidős

tevékenységekben – a sport-

ban is. A mozgalom a sérült

ember saját erőfeszítésére,

aktivitására épít. Különleges

szabályrendszerével megte-

remti számára – az állapotá-

nak megfelelő körülmények

között – a siker és győzelem

esélyét. A versenyek lebo-

nyolításában a gyógypeda-

gógia, a sport és a sportszer-

vezés szakemberei egyaránt

jelen vannak. Szülők és ön-

kéntesek bevonásával olyan

légkör teremthető meg,

amely nélkül a sport és a

speciális olimpia mozgalma

nem létezne. 

A speciális olimpia nyári

világjátékai július 22-e és

augusztus 2-a között zajlot-

tak a kaliforniai Los Ange-

lesben. A világ 165 országá-

ból érkezett sportolók kö-

zött a szlovákiai versenyzők

nagyon szép sikereket arat-

tak. 24 éremmel tértek haza,

ebből 7 arany. A dobogó

legfelső fokára állhatott fel

Martin Vaškovič (100 m-es

síkfutás), Erika Szepeová és

František Rigo (bocsa), Fi-

lip Graňo (akadálylovaglás),

Adam Cabaj (asztalitenisz,

egyéni), Adam Cabaj és

Dominika Rástočná (aszta-

litenisz, vegyes páros), Mi-

lan Pumpa (tenisz). 

Mgr. Eva Lysičanová, a

Szlovákiai Speciális Olim-

piai Mozgalom elnöke, a

küldöttség vezetője el-

mondta, hogy a szervezés

tökéletes volt, a 30 ezer ön-

kéntesnek is köszönhetően.

Felemelő volt a nyitó- és zá-

róünnepség, s az eseményt

számos kulturális program

színesítette. Ezenkívül a

sportolóknak egy sor szűrő-

vizsgálaton is lehetőségük

volt részt venni.               (t)

érettségizett, az acélgyár öntödéjében végzett munkában ko-

pott el a térdízülete. Nehezen járt, fájdalmai voltak, ezért volt

szükség a műtétre. „Először vagyok fürdőben. Lehetőség

korábban is lett volna rá, de a szabadság rovására, így nem

jártam. Talán kellett volna; akkor lehet, hogy elkerülhető lett

volna a műtét. Tetszik itt, leginkább az iszappakolást és a

gyógymedencét szeretem, de jó a többi kezelés is. Nem szí-

vesen ülök a szobában, körülnéztem a városban, sőt rajta kí-

vül is. Az egyik asztaltársammal autóval bejártuk a környé-

ket, és önálló túrákat is teszek. Mivel horgász vagyok, szíve-

sen nézem őket a Vág partján, igaz, nagy halat nem láttam,

hogy fogtak volna. Már érezhető a kezelések hatása. Nagyon

fontos a mozgás; otthon a kertészkedés ad rá alkalmat.”

A' He-Víznek, és Körűlötte 

lévő alkalmatosságoknak le-írása.

Pösténybe förödöm, hol sebes folyása

Van a' Vág vizének, és benne forrása,

Fördő meleg viznek, mellynek nincsen mássa,

Bizoníttya eztet sokak' jobbúlása.

Büdös kőnek benne, vagyon kevés gőzi,

Vassal bír, és azzal Mercuriust győzi,

Tám Vulcánus maga, ezen vizet főzi,

Oly forró, bé esni, ki-ki magát őrzi.

...

Vág' partyán deszkákbúl áll hoszszú épűlet,

Különös kamarák ebbe, 's jó készűlet,

Semmiben a' vendég itt meg nem szűkűlhet,

Végezvén fördését, nyoszolyán hevűlhet.

Két köz fördők vannak ez előtt munkálva,

Áll az kerűletek deszkákbúl tsinálva,

Ezekbe bé-űlhet minden szegény, 's árva

Heverhet fenekén a' fekete sárba.

(Gvadányi)

(t)

Gróf Erdődy József, Pöstyén földesura 1821-ben építtette az első
kádfürdőket és medencéket. 1822-ben épült – klasszicista stílus-
ban – az első fürdőház, a Napóleon I fürdő, itt gyógyulhattak a
napóleoni háborúban megsebesült katonák. 
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A pályán zajlik a nagy összecsapás, a

mindent eldöntő meccs, amelynek holnap

lesz a visszavágója. Ahogy azért meg

holnapután lehet revánsot venni… és

így tovább, amíg csak gyerekek fogják

kergetni a labdát ezen a focipályának ki-

nevezett libalegelőn, tehát jó sokáig.

Most azonban én is a csapatban va-

gyok! Jó, csak a kapuban állok, de örüljek

már ennek is… Egyrészt, mert én va-

gyok a legfiatalabb a pályán lévő gyere-

kek közül, így aztán beállítanak a kapu-

ba, amikor a kapitány kiválaszt, látva a

lelkesedésemet. Mert a labdával vala-

hogy nem bánok olyan ügyesen, mint a

többi fiú, akik trükköznek vele, ha va-

gánykodni akarnak a többiek előtt.

Másrészt viszont élvezem is ezt a

posztot – mindig külön sikerélmény, ha ki-

védem egy ilyen „labdazsonglőr” vagy egy

5-7 évvel idősebb fiú lövését. Igaz, a labda

nagyon tud csípni, hiszen egy 14 éves fiú

már nagy erővel tudja meglőni. Ha pedig,

ne adj’ isten, eltalál, hát az kész KO! Nem

is akármelyik hétéves bírná ki azt a lórú-

gást. Én azonban kemény gyerek vagyok,

nemhiába hívnak vasgyúrónak!

Ezt a becenevet azért kaptam, mert

ha kell, ha úgy érzem, hogy sérelem ért,

akkor a nálamnál nagyobb, erősebb fiúk-

nak is gondolkodás nélkül nekimegyek, és

az se érdekel, ha nagy verés lesz a vége.

Fő, hogy közben én is kiosztok néhány

ütést. A végén pedig mind a ketten kék,

zöld foltokkal megyünk haza. Úgyhogy

már a nagyobb fiúk is megtanulták, hogy

nem jó velem lekezelően bánni, mert ak-

kor felszívom magamat – és azt hiszem,

ezért egy kicsit tisztelnek is.

Most azonban nem a tiszteletről van

szó, mert nekem az az igazán nagy bá-

natom, hogy nem vagyok egy kicsivel

magasabb, így aztán a pályán én va-

gyok a tökmag, és még akkor se tudok a

nagyfiúk szemébe nézni, ha történetesen

akarok. 

Lelki szemeim előtt hatalmas robin-

zonádok lebegnek, amikor úszok a leve-

gőben. Csak hát túl rövidek a lábaim,

ezért nem tudok olyan szép nagyokat ug-

rani, mint Mészáros Bubu, a Vasas ka-

pusa, hiába rogyasztok a lábammal, ép-

pen úgy, ahogy tőle láttam. Ezért aztán

már azon is spekuláltam, hogy kéne egy

rugós cipő. Abban aztán hótziher, hogy

tudnék úgy úszni a levegőben, mint Mé-

száros vagy Gujdár.

Talán ezért is vonz épp a kapus

posztja. No meg azért, mert a szomszéd

fiú is kapus, aki majd tíz évvel idősebb

nálam, és az már majdnem felnőtt. Ő

szokott nekem mesélni Mészáros Bubu

bravúrjairól. Tivadar már a Ság fel-

nőttcsapatában véd, de a százdiaknak is

ő a kapusuk, ezért aztán vasárnapon-

ként, ha a ságiak otthon játszanak, és a

százdiaknak is van meccsük, autó hozza

őt a Kiserdőig, és az utolsó kilométert

futva teszi meg a pályáig. Egyszer én is

kimentem eléje, hogy vele együtt fussam

le ezt a kilométert, de bárhogy igyekez-

tem, lehagyott, és csak jó negyed órával

utána érkeztem a pályára.

*  *  *

A pályán zajlik a meccs, én tétlenül

állok a kapuban, mivel a fiúk épp a má-

sik előtt kergetik a labdát. Aztán egy-

szer csak, minden átmenet nélkül, ösz-

szeesek. Az eszméletemet nem veszítem

el, vagy csak pár pillanatra, de olyan

gyöngeség tör rám, hogy képtelen va-

gyok megmozdulni.

Így aztán mindent érzékelek, ami

velem és körülöttem történik. Érzéke-

lem, ahogy a fiúk körém gyűlnek, és ta-

nakodnak, hogy ugyan mi történhetett.

Akad, aki úgy gondolja, hogy csak szi-

mulálok, mert túl sok gólt bevédtem, és a

csapatom vesztésre áll. Ez a nagyfiú azt

akarja, hogy folytassák a meccset, velem

ne is törődjenek. Majdcsak megunom, és

felkelek.

Végül a legnagyobb fiú felnyalábol, és

elindul velem a patak felé, hogy az ölében

cipelve átgázoljon rajta. Rögtön a patak

túloldalán van a házunk, és ha nem aka-

runk nagyobb kerülőt tenni, egyszerűen

átvágunk a patakon, az erre a célra lera-

kott köveken egyensúlyozva.

Mire beérünk az udvarra, már elmú-

lik rólam a gyengeség, és már csak falfe-

hér arcom jelzi a rosszullétemet.

Sztakó Zsolt

A meccs

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

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

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

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

bývania
ápolási művelet – ošetrovateľský úkon, výkon
átalánydíj – paušálna úhrada
féloldali bénulás, hemiplégia – úplné ochrnutie polovice

tela, hemiplégia
féloldali izomgyengeség, hemiparesis – čiastočné 

ochrnutie polovice tela, hemiparéza
fényterápia – fototerapia
gégekanül – tracheálna kanyla
gépkocsi-átalakítás – úprava vozidla
gyógyforrás – liečivý zdroj
gyulladásgátló – protizápalový
ín – šľacha 
ínszalag – šľachový úpon
izomzat – svalstvo
ízület – kĺb
kádfürdő – vaňový kúpeľ
kénes iszap – sírne bahno
kétoldali részleges bénulás (többnyire az alsó 

végtagokon), paraparézis – paraparéza
kézi vezérlés – ručné ovládanie
légbuborék- vagy pezsgőfürdő – perličkový kúpeľ
mankótörő – barlolamač
mechano- vagy mozgásterápia – mechanoterapia
medencefürdő – zrkadlisko
mozgás- vagy mechanoterápia – mechanoterapia
mozgásszervi megbetegedés – ochorenie pohybového

ústrojenstva
négyvégtagbénulás, tetraplégia, kvadriplégia – úplné

ochrnutie všetkých štyroch končatín, kvadruplégia
otthonápolási ügynökség – agentúra domácej ošetrova-

teľskej starostlivosti (ADOS)
örvényfürdő – vírivka
paraparézis, kétoldali részleges bénulás (többnyire az alsó

végtagokon) – paraparéza
paraplégia, alsó végtagok kétoldali bénulása – paraplégia,

úplné ochrnutie dolných končatín
pezsgő- vagy légbuborékfürdő – perličkový kúpeľ
porc – chrupavka
speciális olimpiai mozgalom – hnutie špeciálnych 

olympiád
szegmentális masszázs – segmentálna masáž
Szociális Szolgáltatásokat Nyújtó Szervezetek és

Intézmények Szlovákiai Szövetsége – Asociácia posky-
tovateľov sociálnych služieb (APSS) v SR

termálgyógyvíz – termálna minerálna voda
tetraplégia, kvadriplégia, négyvégtagbénulás – kvadru-

plégia, úplné ochrnutie všetkých štyroch končatín
víz alatti gyógytorna – cvičenie vo vode

agentúra domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS) –
otthonápolási ügynökség

Asociácia poskytovateľov sociálnych služieb (APSS) v SR –
Szociális Szolgáltatásokat Nyújtó Szervezetek és
Intézmények Szlovákiai Szövetsége 

barlolamač – mankótörő 
chrupavka – porc 
cvičenie vo vode – víz alatti gyógytorna 
fototerapia – fényterápia 
hemiparéza, čiastočné ochrnutie polovice tela – féloldali

izomgyengeség, hemiparesis 
hemiplégia, úplné ochrnutie polovice tela – féloldali bénulás,

hemiplégia
hnutie špeciálnych olympiád – speciális olimpiai mozgalom 
kĺb – ízület 
kvadruplégia, úplné ochrnutie všetkých štyroch končatín –

kvadriplégia, tetraplégia, négyvégtagbénulás
liečivý zdroj – gyógyforrás 
mechanoterapia – mechano- vagy mozgásterápia 
ochorenie pohybového ústrojenstva – mozgásszervi megbe-

tegedés 
ošetrovateľský úkon, výkon – ápolási művelet 
paraparéza – kétoldali részleges bénulás (többnyire az alsó

végtagokon), paraparézis 
paraplégia, úplné ochrnutie dolných končatín – paraplégia,

alsó végtagok kétoldali bénulása 
paušálna úhrada – átalánydíj 
perličkový kúpeľ – légbuborék- vagy pezsgőfürdő 
protizápalový – gyulladásgátló 
ručné ovládanie – kézi vezérlés 
segmentálna masáž – szegmentális masszázs 
sírne bahno – kénes iszap 
šľacha – ín 
šľachový úpon –ínszalag 
Štátny fond rozvoja bývania – Állami Lakásfejlesztési Alap 
svalstvo – izomzat 
termálna minerálna voda – termálgyógyvíz 
tracheálna kanyla – gégekanül
úplné ochrnutie polovice tela, hemiplégia – féloldali bénulás,

hemiplégia 
úplné ochrnutie všetkých štyroch končatín, kvadruplégia –

négyvégtagbénulás, tetraplégia, kvadriplégia 
úprava vozidla – gépkocsi-átalakítás
vaňový kúpeľ – kádfürdő 
vírivka – örvényfürdő 
zrkadlisko – medencefürdő 

carissimi.lap@gmail.com

Bemutatjuk Nagy Bendegúzt, 6–9. o.

A lap támogatói:
a Szlovák Köztársaság Kormányhivatala

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

Bethlen Gábor Alap

Római emlékek, 23. o.

Speciális olimpia, 25. o.
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Guruló trió

Bemutatjuk: 
Nagy Bendegúz
fogyatékosjogi 
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A pöstyéni gyógyfürdő 
és a Winterek

Pöstyén


