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Támogatóink: 
Füleky Éva, Pozsony

Pozsony megye elnöké-
nek emléklapját vehette
át decemberben 
az Aréna Színházban
Madarász Ildikó, a szenci
Nefelejcs Ház létrehozó-
ja, hosszú évekig igazga-
tója. Pavol Frešo ezzel 
a halmozottan sérült
gyermekekért, fiatalo-
kért végzett több mint
két évtizedes áldozatos
munkáját ismerte el. 

A kitüntetettnek mi is
szívből gratulálunk.

Az ostyasütés figyelmet igényel. A habszivacs majd a párnákba
kerül.

Rongyjátékok

Zuzana Krajčíková 
és Tóth Erika felvételei

„Tetszik” – mondja Cséfalvay Ágnes. A jótékonysági vásáron árulják termékeiket. 

Kitüntetés

A családdal 
Fényképek: családi archívum Az ünnepelt

Ajánló: Az Inklúzió Polgári Társulás tevékenysége, 13–15. o.
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HegymászókTartalom
Villamosra várok, és az anyukám jut az

eszembe. Arra gondolok, milyen szomorú
volt élete utolsó éveiben, hogy tömegköz-
lekedési eszközzel már nem tud bejutni a
városba. Nem az összeköttetés volt a
probléma, hiszen villamosok és buszok is
járnak felénk, hanem a „hegymászás”...
Igen, anyukám nem volt képes fellépni a
járművek magas lépcsőjén, pedig nem
volt sérült, „csak” a térde fájt... És ugyan-
ilyen nehéz volt a gyerekkocsis anyák, a
mankóval vagy kerekesszékkel járó em-
berek közlekedése is. A kocsit és a kere-

kesszéket legalább fölsegítette valaki, de a mankósok... Mindig csodál-
tam a kitartásukat, hogy újra és újra nekivágnak, lassacskán, óvatosan
egyensúlyozva araszolnak fel a lépcsőn, miközben valahol megszólal
egy utas: „na, mi lesz, megyünk már végre?!”, és a sofőr is legszíveseb-
ben rájuk csukná az ajtót...

Milyen jó, hogy azóta már vannak akadálymentes járművek! El sem
tudjuk képzelni, hogy ez az apróság, a lépcső kiiktatása mennyi ember-
nek könnyíti meg az életét. De még mindig sok az akadály, és itt nem
csupán arra gondolok, hogy vannak közintézmények, sőt, egészségügyi
központok is, ahova a bejutás egyenlő a hegymászással, hanem az élet
többi területén felmerülő akadályokra is.

Két éve Natalja Vogyanova, a világhírű orosz modell közhírré tette,
hogy gyermekbénulásban szenvedő, autista húgát ápolónőjével együtt
kitiltották egy novgorodi kávéházból. A tulajdonos, aki ezt tette, arra
hivatkozott, hogy a lány elijeszti a vendégeket. Az ápolónő próbálta el-
magyarázni Okszana problémáját, de a tulaj hívta a biztonsági sze-
mélyzetet, és azzal fenyegetőzött, hogy bolondokházába csukatja a két
nőt. Végül a rendőröket is kihívta, és azok huliganizmussal vádolták
őket. Az ügy akár itt is végződhetett volna, csakhogy Vogyanova túl hí-
res ahhoz, hogy a panaszát figyelmen kívül lehessen hagyni. Ezért fe-
lülvizsgálták az ügyet, és végül a kávéház-tulajdonos került vád alá erő-
szak alkalmazása és az emberi méltóság megsértése miatt. Azzal véde-
kezett, hogy a lány fura viselkedése tévesztette meg, mert egy órán ke-
resztül csak úgy ült magának, és a falba verte a fejét.

Nagyon, de nagyon remélem, hogy nálunk ilyen eset nem fordul elő
(vagy csak nem tudunk róla?). De valahol az is megalázás, amikor pél-
dául az egyetemet végzett mozgássérült telefonon jelentkezik az állás-
hirdetésre, és a kezdeti információk s persze az első benyomás alapján
behívják beszélgetésre, aztán mikor megmondja, hogy kerekesszékes,
már inkább mégsem hívják. Persze felmerülhet a kérdés, hogy miért
mondta meg, miért nem ment el egyenesen a beszélgetésre. Talán azért,
hogy megspóroljon magának egy utat (hegymászást?), mert tapasztal-
ta már, hogy amikor meglátják, máris eldől a sorsa? Pedig nem torna-
tanári állásra jelentkezik, hanem olyan munkára, amelyet az egészsége-
sek is ülve végeznek a saját kerekes irodaszékükben. Nem a lábát kell
használnia, hanem az eszét. Az meg van neki. Akkor hát mi a gond?

Persze vannak jó példák is. Én a napokban kettővel találkoztam:
enyhe értelmi fogyatékossággal élő felszolgálók dolgoznak a pozsonyi
Radnička kávéházban és az Irgalmasok rendelőintézetének büféjében.
Az ilyen példákból nemcsak a fogyatékossággal élők meríthetnek erőt,
hanem a munkaadók is. Sokszor csupán szemlélet kérdése az egész, és
mindenki jól jár. Vagy másképpen: senki sem jár rosszul.

Lampl Zsuzsanna
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A 2010-ben útjára indított Carissi-

mi alcíme – esély fogyatékos és egész-

ségkárosodott embereknek – jelzi a lap

speciális rendeltetését és fontosságát.

Erre az „esélyre” összpontosított az a

lap is, amelynek első száma száz évvel

ezelőtt, 1916. december elsején jelent

meg Pozsonyban. Nos,

éppen az azonos cél ki-

tűzése miatt a Rokkan-

tak Lapja bizonyos mér-

tékig a Carissimi előfu-

tárának is tekinthető.

Nem lesz tehát haszon-

talan, ha bemutatjuk e

külsejében szerény, de

tartalmilag gazdag lapot

a Carissimi olvasóinak.

Annál inkább meg kell

ezt tennünk, mert a kor-

szak sajtótörténetével

foglalkozó munkák sorra megfeled-

keznek róla. Nem kapott önálló cím-

szót a Madách-Posonium által 1997-

ben kiadott A cseh/szlovákiai magyar

irodalom lexikona 1918–1995 c. kö-

tetben, holott nemcsak 1918-ban, de

még 1919-ben is létezett. Nem említi

a Rokkantak Lapját kiváló irodalom-

történészünk, Turczel Lajos (1917–

2007) sem a csehszlovákiai magyar

irodalom 1918 és 1938 közti időszakát

áttekintő Két kor mezsgyéjén című ki-

tűnő monográfiájában. 

A lapot nagyon is valós igény hívta

életre: az 1914-ben kitört és a kezde-

tekor gyors befejezést ígérő „legfel-

sőbb” nyilatkozatok ellenére szűnni

nem akaró „nagy” háború. Már 1915-

ben nyilvánvaló volt, hogy a frontról

tömegével érkező rokkantak ellátására

az irgalmasság gyakorlása, az egyéni és

egyleti jótékonykodás nem lesz ele-

gendő. Törvény hozta létre a Magyar

Királyi Rokkantügyi Hivatalt (későbbi

nevén Országos Hadigondozó Hiva-

tal). Ez vette át a rokkantakat, azaz a

sérült, csonka frontharcosokat a kato-

nai igazgatástól és utalta őket a megfe-

lelő civil (állami) intézménybe. Vidé-

ken elsőként Pozsonyban, 1915. július

11-én nyílt meg egy ilyen intézet mint

a pozsonyi császári és királyi helyőrsé-

gi kórház XVII. osztálya. Rövidesen

elvált a helyőrségi kórháztól, és mint a

csonka és béna katonákat gondozó bi-

zottság intézménye működött tovább.

1915 őszén lett a Rokkantügyi Hiva-

tal Pozsonyi Intézete, majd 1917. már-

cius 15-én újra nevet változtatott. Ek-

kortól megszűnéséig az Országos Ha-

digondozó Hivatal Pozsonyi Intézete

volt a neve. 

Az intézetnek csak a neve változott,

elhelyezése végig ugyanaz maradt. A

ma Palacký utcának nevezett Ferdi-

nánd bolgár király utca 5. száma alatti

Csáky-iskolában működött. Vezetője

is ugyanaz volt végig: dr. Bakay Lajos

(1880–1959), az 1914-ben alapított

pozsonyi Erzsébet Egyetem sebészeti

klinikájának professzora. (A klinika –

saját épület híján – az Országos Kór-

ház sebészeti osztályán működött). 

Mint fentebb utaltam rá, a Carissi-

mit és a Rokkantak Lapját leginkább

az „esély” fogalma köti egybe. E foga-

lom lebeghetett Bakay professzor sze-

me előtt is – bár nem vetette papírra –,

amikor az első számban így fogal-

mazta meg az esélyszerzés legfőbb

feltételét: 

„Az állam minden eszközt és mó-

dot megragad, hogy segítségére legyen

rokkantjainak, ezt bizonyítja már most

a rokkantintézmények olyan láncolata,

hogy külföldön is párját ritkítja, de

akaratot, energiát sajnos semmiféle

mesterséges orvosi vagy tanügyi ma-

nőverrel sem lehet másba átültetni. Az

akarat a legjobb mankó!

Többször volt alkalmunk, hogy a

külföld előtt is megállják helyüket a mi

rokkantjaink komoly munkájával,

nyugodt magyar temperamentumuk s

intelligenciájuk megnyilvánulásával.

Büszkék voltunk rájuk, mikor láttuk,

hogy különböző gépezettel pótolt ke-

zükbe, lábukba milyen ügyességet le-

helt a törhetetlen akaraterő és hogy

azzal magyarságuknak milyen dicsősé-

get szereztek. Nem olyan nagy és nem

annyira ragyogó ez a győzelmük, mint

az volt, amikor diadalról diadalra hor-

dozták zászlainkat a harcmezőkön, de

azért nagyon értékes, mert egy életre

szól az új élet kezdetén. 

Ennek a mi szerény lapunknak azt

tűztük ki céljául, hogy állandóan ébe-

ren tartsa rokkantjainkban azt a tuda-

A nagy háború „Carissimije”: 
a Rokkantak Lapja  
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tot, hogy az akarat ereje legyőzhetetlen

s mindig meghozza az eredményt.” 

A Rokkantak Lapja havonta két-

szer jelent meg, a rokkantak ingyen ju-

tottak hozzá. Szerkesztője Bakay pro-

fesszor volt, aki az idézett vezércikk

mellett alapos szakdolgozatot is közölt

benne 1917-ben A kéz pótlásáról cím-

mel. Természetesen az intézet további

munkatársai is szívesen írtak a lapba

(Farkas Sándor, dr. Herz Móricz, dr.

Kerntler Jenő, Nagy Jenő Károly, Su-

ján Pál, Toppler István, Ujjady Árpád).

A múlt iránt érdekelődő laikus számá-

ra is érdekes olvasmány lehet dr.

Kerntler Jenő Rokkantak a történe-

lemben című írása, amely a 12. szám-

ban jelent meg 1917-ben. 

Kerntler doktor volt az egyik szer-

zője – a másik Nagy Jenő Károly – an-

nak a terjedelmes dolgozatnak is,

amely mindmáig a legjobb ismertetője

a pozsonyi intézetben folyó munká-

nak. A Három év a pozsonyi Hadi-

gondozó Intézet életéből című érteke-

zést a lap 14. számában közölte 1918.

július 15-én. Helyszűke miatt eltekin-

tünk az orvosi munka ismertetésétől –

a Boell Ferenc által vezetett művég-

tagműhely tevékenységét már vázol-

tam a Carissimi 2015/3. számában –,

fordítsuk inkább figyelmünket az

„esély” megteremtésének szociális

vonzatára. Bakayék jól tudták, hogy

nem elég csak protézist adni a csonkolt

betegnek. Ezért a testre szabott proté-

zis elkészülte után egyéves utókezelés

és oktatás következik. Az intézet „rok-

kantiskolájában” 1918-ban 28-féle

tanfolyam működik. „Nálunk főleg gé-

pészeket, lakatosokat, asztalosokat,

szűcsöket, szabókat, cipészeket, óráso-

kat, cukrászokat, szíjgyártókat, kosár-

fonókat, címfestőket és mázolókat, bá-

dogosokat, művégtagkészítőket, építő-

ipari rajzot tanulókat képezünk ki” –

olvashatjuk az említett dolgozatban. A

kiképzett rokkant bizonyítványt kap,

amely munkakönyv kiváltására jogo-

sítja őt. Ezzel bárhol letelepedhet, és

saját műhelyt nyithat. Mivel az inté-

zetnek 60 000 koronát meghaladó,

közadakozásból származó rokkanta-

lapja is van, a kitanult és letelepedett

rokkant anyagi segítségben is részesül-

het.   

„Intézetünk ez irányú működését

legjobban megvilágítja egy példa. M. I.

mindjárt a háború elején megsebesült

úgy, hogy jobb combját tőben egészen

amputálni kellett. Hozzánk került és

művégtagot kapott, de ezzel a régi kő-

műves foglalkozását folytatni nem volt

képes. Új foglalkozásul az órásmester-

séget választotta magának. A tanfolya-

mot el is végezte nálunk kitűnő ered-

ménnyel. Megvettük neki a fenti alap-

ból az órásműhely felszerelését, azt

mesterünk beállította városkájának

egyik bolthelyiségébe, és a rokkant

megkezdte a munkát. Levélben tudó-

sít bennünket, hogy üzlete szépen vi-

rágzik.” 

A civil életbe visszatérni tudók el-

helyezkedését a munkaközvetítők se-

gítik. Segítségük „sok embert ment

meg a koldulástól”. A Rokkantak

Lapja a felkínált munkaalkalmakat

apróhirdetés formájában közli. 1919-

ben már „szociális és munkaközvetítő

iroda” is működik a pozsonyi intézet-

ben. Vezetője, Ujjady Árpád az 1919.

február 18-án megjelent írásában köz-

li: az irodában „1918. június hó elejétől

4547 hadirokkant, hadisérült, hadiöz-

vegy és hadiárva ügyes-bajos dolga in-

téződött el tanáccsal, átirattal”.  

Az Osztrák–Magyar Monarchia

összeomlása 1918 végén, majd az egy-

kori koronázó város csehszlovák fenn-

hatóság alá kerülése új helyzetet te-

remtett a Rokkantak Lapja számára is.

Bakay professzor az Erzsébet Egye-

tem többi professzorával együtt szálka

lett az új hatóság szemében. Meg kel-

lett válnia a laptól. Utóda a lap koráb-

bi aktív munkatársa, Suján Pál lett. A

Pesten 1880-ban született Suján

1913-tól annak a pozsonyi állami fém-

ipari szakiskolának volt a tanára,

amelynek épülete helyet adott a Rok-

kantügyi Hivatal Pozsonyi Intézeté-

nek. A Szlovák életrajzi szótár festő-

művészként tartja őt számon. S bár a

szócikk említi, hogy Suján (Šuján)

egyik legismertebb munkája a Csáky-

féle iskola, azaz a Hadirokkant Intézet

rehabilitációs tornaterme számára ké-

szített oltár, egy szót sem veszteget az

intézetben, ill. a Rokkantak Lapja

szerkesztésében végzett jelentős tevé-

kenységére. 

Pedig volna miről megemlékezni!

Suján ugyanis nemcsak alapvető mun-

kát írt 1918-ban A pozsonyi rokkan-

tak oktatásáról címmel, hanem 1919

elején feldolgozta az országos Hadi-

gondozó Hivatal pozsonyi művégtag-

műhelyének történetét is. Ám ami en-

nél is fontosabb: 1919-ben az össze-

vont 1–2. számban Krátky víťah z na-

šeho časopisu pre slovákov címmel

szlovák nyelvű összefoglalót közöl a

lap írásaiból. A február 18-án megje-

lent számban pedig Pozsonyi Krónika

címmel rövid kivonatot ad a január 31.

és február 11. közti történésekről „volt

rokkantjaink”-ra, ill. a „még Pozsony-

ban levőkre” nézve. Ennek is megjelent

a szlovák változata. 

A szlovákok felé tett gesztus ellené-

re úgy tűnik, hogy 1919-ben, a 4.

számmal a Rokkantak Lapja is befe-

jezte pályafutását. Nem sikerült sem-

mit megtudnom Suján Pál további

sorsáról – az említett szlovák lexikoni

szócikk sem ismeri halálozásának he-

lyét, idejét. 

E rövid „pályafutás” ellenére (1916

decembere – 1919 februárja) több fi-

gyelmet érdemelne a Rokkantak Lap-

ja. Nemcsak sajtótörténeti szempont-

ból, hanem a szociális munka felvidé-

ki/szlovákiai hőskorának történetét il-

letően is. Talán akad majd valaki a po-

zsonyi Szent Erzsébet Egészségügyi

és Szociális Munka Főiskola hallgatói

közt, aki baccalaureusi/magiszteri

munkájának témájául választja a po-

zsonyi Rokkantak Lapja nem éppen

vidám történetének feldolgozását.

dr. Kiss László 
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„Egy évet adtam magamnak, 
hogy előremozduljunk”
Beszélgetés a Szlovák Gyógytornászkamara új elnökével
RNDr. Mgr. Csolti Csaba MPH

MBA okleveles gyógytornász, egye-

temi oktató, a Szlovák Gyógytor-

nászkamara elnöke, a pozsonyi Me-

dical PowerHouse egészségközpont

tulajdonosa egy kis gömöri faluból,

Lőkösről származik, és a kassai ma-

gyar gimnáziumban érettségizett.

Tanulmányairól, a gyógytornászok

helyzetéről, képzéséről és a kamará-

ról kérdeztem.

– Az érettségi után az orvosi egye-

temre jelentkeztem, de nem sikerült

bejutnom, ezért egy évig Budapesten

a Nemzetközi Előkészítő Intézetbe

jártam. Ismét jelentkeztem, és me-

gint nem vettek fel. Mivel az egész-

ségügyben szerettem volna maradni,

visszajöttem, és Kassán gyógytornász

szakra felvételiztem. Csak nagyon

halványan tudtam, hogy mire vállal-

kozom. Kezdetben nehéz volt, hi-

szen előtte egy évig Magyarországon

tanultam, itt pedig szlovákul tanul-

tunk, és latin nyelvet is kellett. Fél év

után ott akartam hagyni. Lelkileg

megviselt, hogy mindig birkózni kel-

lett valakivel, mert magyar vagyok.

Végül túltettem magam rajta, és a

szakma annyira megszólított, hogy

elhatároztam, megpróbálok ezen az

úton továbbhaladni. Az első év végén

az egy hónapos szakmai gyakorlatra

a kassai katonai kórházba jelentkez-

tem, mert köztudomásúlag az volt

akkor a legjobban felszerelt kórház.

Látni szerettem volna, hogy milyen

az a szint, amelyet a többiek is sze-

retnének elérni. A hónap végén a fő-

orvos ezredes úr elbeszélgetett velem,

s azt mondta, hogy ha a főiskola be-

fejezésekor első leszek, akkor felvesz-

nek. Én ezen csak mosolyogtam, de ő

megfogott, megrázott, és azt mond-

ta: »Hallottad? A második nem el-

ső.« Örültem, hogy lát bennem vala-

mit, de magam sem hittem el, hogy

meg lehet valósítani. Ám bogarat ül-

tetett a fülembe, tanultam, és egyre

jobban érdekelt a dolog.

Megvolt a motiváció.

Igen, és mikor a főiskola befejezé-

se után munkahelyet kerestem, két

helyre is felvettek, a katonai és a sacai

kórházba. Végül az utóbbit választot-

tam, mert bár nem volt olyan jó a

műszaki felszereltsége, az oktatás te-

rén jobb volt, és tudtam, hogy ott

többet tanulhatok. A Kelet-szlová-

kiai Vasműhöz tartozott. 

Hogyan került Kassáról Pozsony-

ba? 

Két évre kimentem Angliába, és

miután hazajöttem, már nem men-

tem vissza Kassára, hanem itt kezd-

tem el dolgozni magánvállalkozó-

ként. Három rehabilitációs intéz-

ménnyel volt munkaszerződésem.

Gyermekekkel és felnőttekkel egya-

ránt foglalkoztam, az első szakdolgo-

zatom témája az agyi eredetű bénu-

lásban szenvedő gyermekek rehabili-

tációja volt. És fokozatosan haladtam

előre. Pozsonyban nem volt még to-

vábbképzés, elsősorban csehországi

szakemberekkel vettem fel a kapcso-

latot, és próbáltam őket idehozni,

hogy kezdjük el a rehabilitációs or-

vosok és gyógytornászok továbbkép-

zését. Később az oktatási minisztéri-

umban sikerült elérnem klasszikus és

sportmasszást oktató akkreditált ok-

tatóközpont létrehozását. Aki ezt a

képzést elvégezte, magánvállalkozás-

ra feljogosító oklevelet kapott.

Tehát már ekkor is tanított. Aztán

egyetemi oktatóként folytatta.

A Szlovák Egészségügyi Egyetem

Ápolói és Egészségügyi Szaktanul-

mányok Kara gyógytorna tanszéké-

nek a vezetője hat évvel ezelőtt kért

fel az egyik államvizsgatárgy, a

gyógytornamenedzsment tanítására.

Akik már mesterképzésben (Mgr.-

szak) vesznek részt, elsősorban veze-

tő pozíciókat fognak betölteni. A

menedzseri részt oktatom nekik, mi-

vel a gyógytorna mellett – tudtom-

mal egyedüliként Szlovákiában – el-

végeztem a Comenius Egyetem Me-

nedzsment Karán a marketing és

stratégiai menedzsment szakot.

Ezenkívül közegészségügyi vezető

(MPH) képesítésem is van, és Prágá-

ban szereztem meg az üzletvezetés

nemzetközileg legrangosabb fokoza-

tának számító üzletvezetés mestere

(MBA) fokozatot az egészségügyön

belül. Azért, hogy az egészségügy ke-

reskedelmi hátterét jobban értsem, és

jobban tudjak vele dolgozni. Akár

akarjuk, akár nem, az egészségügy

üzlet is.

Munkája elismeréseként tavaly ta-

vasszal megválasztották a Szlovák

Gyógytornászkamara elnökének. Mi-

lyen jogköre van a kamarának? 

A Szlovák Gyógytornászkamara

2008-ban önállósult. Korábban a

többi egészségügyi szakdolgozóval

egy kamarába tartoztunk. Az önálló-

sodásra azért volt szükség, mert mi

adjuk ki a gyógytornászoknak az A,

B vagy C fokozatú működési enge-

délyt, vagyis hogy ki dolgozhat önál-

lóan felügyelettel, önállóan felügyelet

nélkül vagy önállóan specialistaként.

Ezenkívül jogi hátteret is biztosítunk

a tagoknak. Éppen a napokban bo-

csátottak el egy kolléganőt a munka-

helyéről, ő ezt jogi úton megtámadta,
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a kamara pedig szakmai véleményt

fogalmazott meg az üggyel kapcso-

latban. Ha valakinek gondjai vannak

a munkaadójával, a kamara jogse-

gélyt nyújt neki. A törvények előké-

szítésébe is bekapcsolódunk. Most

van készülőben a gyógytornászok

hatáskörére vonatkozó jogszabály.

Nálunk nincs törvényben megszab-

va, hogy mely tevékenységeket pon-

tozhatják a biztosítók számára a

gyógytornászok, és melyek tartoznak

a rehabilitációs orvosok hatáskörébe.

Mivel az orvosok feljebb vannak a

ranglétrán, ugyanazokat a teljesítmé-

nyeket ha ők végzik, nekik sokkal

jobban fizetik az egészségügyi bizto-

sítók, mint ha mi végezzük. Azért is

küzdünk, hogy nekünk is határozzák

meg konkrétan, és kerüljön bele a

törvénybe, hogy ezeket és ezeket a fi-

zioterápiás tevékenységeket a bizto-

sító ugyanúgy fogja téríteni. A

gyógytornászképzésbe is van a ka-

marának beleszólása. Mi kezdemé-

nyezünk új dolgokat, vagy a már lé-

tezőket próbáljuk újítani, javítani.

Meghatározzuk, hogy milyen felté-

teleknek kell megfelelni ahhoz, hogy

valaki elvégezhesse a gyógytorna

szakot, hány éves gyakorlat szükséges

az önálló munkavégzéshez, és milyen

feltételei vannak a specializáció meg-

szerzésének. 

A biztosítók hogyan térítik a fiziote-

rápiát?

Jelenleg a nagy kórházaknak és a

nagyobb rendelőintézeteknek térítik,

az ő alkalmazottaikkal vannak szer-

ződéses viszonyban. Az önállóan

dolgozókkal vagy a kisebb rehabilitá-

ciós központokkal szóba sem állnak,

de még a nagy kórházakban is az

elektromos kezelésért fizetnek a leg-

többet. Ez a rideg valóság. Fáj a szí-

vem, hiszen ez csak kiegészítő terá-

pia, és csak időleges javulást eredmé-

nyez. A jó manuálterápia és a jó tor-

nagyakorlatok képezik a terápia

alapját, külföldön ezeket fizetik meg

legjobban, mert szaktudást és gya-

korlati tapasztalatot igényelnek. De

kevés az idő, és az elektromos kezelés

sokkal gyorsabb. Rövid időre a haté-

konysága is megvan, hosszú távon

azonban nem hat. De ilyen a jelenle-

gi rendszer, és sokaknak megfelel. 

Hogyan történik nálunk a gyógy-

tornászképzés?

Egészségügyi szakközépiskolában

okleveles gyógytornászokat képez-

nek. Utána felsőfokú képesítést lehet

szerezni alap- (Bc.) és mesterképzés-

ben.

Miben jók az itteni gyógytorná-

szok?

Nagyon magas szintű a gyermek-

rehabilitáció: sok jó szakember van

ezen a területen. S például a neuroló-

giai betegségekkel kapcsolatos reha-

bilitációban vannak jó eredménye-

ink.

Azzal, hogy önállósodtak, megerő-

södött az érdekérvényesítésük?

Igen. Korábban egy nagy csapat

részeként nem volt külön teljes körű

szakmai jogosultságunk. Külföldön is

jobban tudunk kapcsolatokat kiépí-

teni, benne vagyunk a nemzetközi

kamarákban európai és világviszony-

latban, így az információáramlás

sokkal közvetlenebb és gyorsabb.

Novemberben Liverpoolban voltam

a Gyógytornász-világszövetség Eu-

rópai Régiója által szervezett kong-

resszuson, 57 ország képviseltette

magát.

Milyen változásokat tervez a ka-

mara tevékenységében? 

A szeptember óta (amikor tulaj-

donképpen elkezdhettünk dolgozni)

eltelt rövid idő alatt párbeszédet kez-

deményeztünk, elsősorban a rehabi-

litációs orvosokkal – korábban ilyen

nem igazán volt –, a minisztérium-

mal, és a betegszervezetekkel is foko-

zatosan felvesszük a kapcsolatot.

Most megyek a kamara ülésére, ahol

a 2017-re szóló terveket terjesztem

elő. Folytatni fogjuk a minisztérium-

mal, a Nemzeti Egészségügyi Sta-

tisztikai Központtal és az Egészség-

ügyi Felügyeleti Hivatallal való meg-

beszéléseket. Az oktatás terén szak-

mai tanfolyamokat, konferenciákat,

szemináriumokat rendezünk. Szeret-

ném szorosabbá fűzni a kapcsolato-

kat a környező országokkal: Ausztri-

ával, Cseh-, Lengyel- és Magyaror-

szággal, szakmai tapasztalatcserét

folytatni velük. Továbbá a kamarán

belüli tagság stabilizálása is célom. A

csak regisztrált tagokat meggyőzni

arról, hogy érdemes belépniük a ka-

marába. A weboldal megújításával

interaktívabbá szeretnénk tenni a

kapcsolattartást, stb.

Magyarországtól mit tudnának ta-

nulni?

Ők több olyan módszert alkalmaz-

nak, amelyeket mi nem, és szeretnék

közülük néhányat nálunk is megho-

nosítani. Pl. a Pető Intézetben alkal-

mazottakat vagy a Kriston-tornát.

A Carissimi Nonprofit Alaphoz sok

szülő fordul támogatásért, mivel Ma-

gyarországra viszik a gyermeküket re-

habilitációra. Nyelvi okai lehetnek an-

nak, hogy odamennek, vagy ott szín-

vonalasabb munkát végeznek?

Nemcsak nyelvi oka van. Nálunk is

vannak jó szakemberek, csak a lehető-

ségek és a körülmények olyanok, hogy

nem mindig tudják átadni a tudásu-

kat. Pozsonyban működik egy gyer-

mek-rehabilitációsközpont. Nagyon
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Tisztelt Carissimi!

Olvastam a lapot, és láttam a felhívást, amelyben azt ké-

rik, hogy ossza meg történetét az, aki szeretné, ha megis-

mernék azt mások is. Én nem írnám le külön a története-

met, mivel az épp most megjelent könyvem erről szól, így

a könyvemet ajánlanám mint a történe-

tem összefoglalóját. 

Ha érdemesnek találják arra, hogy kö-

zöljék a lapban, nagyon örülök és kö-

szönöm.

Kedves Leendő 

Olvasó Barátaim!

Örömmel adom hírül, hogy megje-

lent az első könyvem, amelyben autista

gyermekemmel közösen átélt élménye-

ink elmúlt 26 évét foglaltam össze. Az

életünket. Ezennel meghívok minden

kedves érdeklődőt e – fényképekkel és

illusztrációkkal gazdagon ellátott –

könyv különleges világába, amelyből kiderül, hogy miért is

jelentett nekem olyan sokat, amikor kisfiam egyszer ezt

mondta: „Édesanyám! Arra kérlek, hogy senkire se hall-

gass a nevelésemmel kapcsolatban, nehogy valaki rossz ta-

nácsot adjon. Mert én így szeretlek. Ilyennek, amilyen

vagy. Nehogy megváltozz!”

Az elmúlt 26 év alatt az autizmus megtanította nekünk,

hogy mik a fontos dolgok az életben, és

melyek azok a történések, amelyek mi-

att nem érdemes aggódnunk. Megtaní-

totta nekünk, mi az ŐSZINTESÉG és

főleg, mi a SZABADSÁG és a SZE-

RETET. Olyan ösvényen vezetett ben-

nünket, amelyről fogalmunk sem volt,

hogy létezik... A könyvemben ezt a ka-

landot osztom meg az Olvasókkal...

Szeretettel: Tóth Zsuzsanna író

amiautizmusunk@gmail.com, 

tel.: +36 20 536 7803 

autizmus.oldalunk.hu

A könyv az alábbi oldalon rendelhető

meg: amiautizmusunk.colorcom.hu. 

Postánkból

jók a szakemberei, de mivel rendkívül

sok a kliense – az egész országból jön-

nek –, a szükségesnél rövidebb ideig

tudnak velük foglalkozni, ezért a ha-

tékonyság csökken. A mennyiség a

minőség rovására megy. Ez nem azt

jelenti, hogy nem jó a gyógytornász,

hanem a körülmények nem megfele-

lőek, és ezen ők nem tudnak változ-

tatni. Ilyen hely kevés van. A szülők

először oda mennek, aztán próbálnak

más megoldást találni, például elmen-

nek Magyarországra. 

Nem tervezik a magyarul tudó

gyógytornászok felkutatását?

Szerintem ez nem lehet gond, az

adatbázisban benne vannak. Bár a

Nemzeti Egészségügyi Statisztikai

Központ azt mondja, hogy nem va-

gyunk kompatibilisek velük, mert más

szoftvert használnak, tehát vegyünk

mi is olyat. Ha sikerül idén lecserélni

a meglévőt, ez megoldható lesz.

Mennyi gyógytornász van nálunk?

A regisztráltak száma 3100 körül

van. 90 százalékuk itt dolgozik, páran

vannak olyanok, akik külföldre men-

tek, de itthon is nyilvántartásban ma-

radtak. Pozsonyban nincs belőlük hi-

ány, bizonyos régiókban azonban,

például a Rimaszombati, Nagyrőcei

járásban, sokkal kevesebben vannak.

Ott már emiatt nehéz megfelelő

színvonalú munkát végezni. Vannak

keletről diákjaim, azt mondják, hogy

öt perc jut egy-egy páciensre, mert

olyan sok a beteg. A minisztériumtól

szisztematikus változtatást várunk.

Nehéz feladat.

Magyarsága miatt nem érték táma-

dások ebben a pozícióban? 

Megválasztásom óta sikerült Szlo-

vákia több régiójába eljutnom, elbe-

szélgetni a kollégákkal. Kellemesen

meglepődtek, hogy ha magyar is az

elnök, lehet vele tárgyalni, van ta-

pasztalata, véleménye. Természetesen

érnek támadások; az ember próbálja

ezeket valahogy kezelni. De ez is

benne volt a pakliban, mikor elvállal-

tam. Egyébként egy évig ellenálltam

a felkérésnek, aztán azt mondtam,

hogy ha sikerül egy csapatot össze-

hozni, próbáljuk meg. A csapat nem

teljesen jött össze, de egy évet adtam

magamnak, hogy előremozduljunk.

Ha nem fog menni, gond nélkül át-

adom a helyem másnak. Mivel a

hallgatókkal is közvetlen kapcsolat-

ban vagyok, nekik is elmondom, mi-

ben tud a kamara segíteni, miért ér-

demes belépniük. A betegszerveze-

tek figyelmét szintén szeretném fel-

hívni, hogy ha valami gondjuk van,

bátran forduljanak a kamarához.

Ugyanis ha nem jut el hozzánk az in-

formáció, nehéz bármin is változtat-

ni. Dédelgetett tervem, hogy minden

régióban legyen egy-két önkéntes,

akihez bizalommal fordulhatnak,

konzultálhatnak vele. Sok esetben az

is segít, hogyha megbeszélik az adott

problémát. Számolok persze azzal,

hogy lesznek, akik nem szívesen vál-

lalják majd, de külföldön az ilyesmi

teljesen természetes, sőt elvárt. Sze-

retném legalább elültetni azt a gon-

dolatot, hogy lehetnek olyanok, akik

nem biztos, hogy tudnak fizetni, de

ők is segítségre szorulnak.

Tóth Erika
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A társadalmi érzékenység 
fejlesztésére irányuló közgazdászképzés

A munkanélküliség, társadalmi kirekesztettség és sze-

génység növekedése korunk legsúlyosabb problémái közé

tartozik. Az 1989 utáni időszakban lezajlott társadalmi-

gazdasági átalakulás folyamatai s a globális pénzügyi és

gazdasági válság következményeként a társadalmi kire-

kesztés mechanizmusai felerősödtek. Rengeteg ember ke-

rül kiszolgáltatott helyzetbe. A legse-

bezhetőbbek a tartósan munkanélkü-

liek, fogyatékossággal élők, egyedülál-

lók, idősek, hajléktalanok és a roma

kisebbséghez tartozók. Mindennek

hátterében nemcsak a gazdasági vál-

ság, hanem legfőképpen a társadalom

és az ember erkölcsi-etikai válsága áll.

Ezért nagyon nagy szükség van

olyan közép- és felsőfokú képzésekre,

melyek keretében a résztvevők külön-

böző szintű szociális kompetenciákat

szereznek, és megismerik a társadalmi

problémák megoldásainak innovatív

módszereit. 

A Szociális Fejlődés és Munka

Tanszék a Pozsonyi Közgazdaság-tu-

dományi Egyetem Nemzetgazdasági

Karán tevékenykedik. Két egymásra épülő képzési ciklus-

ban (alapképzés és mérnökközgazdász-képzés) két tanul-

mányi szakot kínál: humán erőforrás és szociális me-

nedzs-ment (ľudské zdroje a sociálny manažment), vala-

mint társadalmi fejlődés és szociálpolitika (sociálny rozvoj

a sociálna politika). Az államilag finanszírozott képzések

során széles körű oktatás zajlik a közgazdaság-tudomá-

nyok területén. Olyan szakértők felkészítése a cél, akik a

közgazdászpályát választották, s ráadásul a társadalmi

problémák újszerű megoldásainak módját is elsajátítják, és

talán hozzájárulnak egy jobb, emberbarát gazdaság kiala-

kításához. A hallgatók széles körű ismereteket szereznek

a gazdaságtudományok terén, betekintést nyernek többek

között a menedzsment, marketing, szociálpolitika, egész-

ségügy, foglalkoztatáspolitika, oktatásügy, lakáspolitika,

szegénységpolitika, emberi erőforrásokkal való gazdálko-

dás, életminőség-politika, zöld gazdaság, innovációs és

kutatáspolitika, a társadalmi-ökológiai átalakulás és a szo-

ciális gazdaság folyamataiba.

A tanszéken végzett kutatások eredményei fokozatosan

megjelennek az oktatásban is, így fokozatosan újabb tan-

tárgyak kidolgozásával korszerűsítjük a tanulmányi

programokat. A szociális vállalkozás elnevezésű tantárgy

célja információk terjesztése a szociális gazdaság egyes

területeiről, a szociális vállalkozással kapcsolatos alapve-

tő kompetenciák fejlesztése s a hallgatók hatékony és

minőségi megoldásokra való felkészítése.

Az említett tárgy a 2011/2012-es

tanévtől szerepel a tantervben. Na-

gyon büszkék vagyunk arra, hogy a

szlovák felsőoktatási intézmények kö-

zül elsőként sikerült akkreditálnunk

ezt az innovatív tantárgyat, amely

magában foglalja a szociális gazdaság

rendkívül sokszínű, több tudomány-

területet érintő témaköreit. 

Feladata, hogy ismertesse a civil

szektor szerepét és jelentőségét a szo-

ciális gazdaság és a szociális vállalko-

zások vonatkozásában, felhívja a hall-

gató figyelmét a szociális gazdaság di-

namikájára, fejlesztési lehetőségeire és

akadályaira. Az inkluzív gazdasági

növekedés elérése végett a nonprofit

szektor és a magánszféra képviselőitől

is elvárható, hogy tevékenységükkel hozzájáruljanak a

gazdasági, területi és társadalmi kohézióhoz. A szociális

vállalkozást a szociális gazdaság modern eszközének te-

kinthetjük. Idetartoznak az újonnan alakult társaságok

vagy a harmadik szektor meglévő szervezetei, amelyek ezt

az új vállalkozói szemléletet követik. A szociális vállalat

legfőbb célja társadalmi rendeltetésének betöltése, meg-

előzve a haszonszerzést. 

A megszerzett ismereteikre támaszkodva a hallgatók a

vállalati társadalmi felelősségvállalás kérdéseiben is járta-

sak lesznek. A felelősségteljes üzleti magatartás koncepci-

ója nagyon közeli a szociális gazdaság által képviselt érté-

kekhez. Magában foglalja a társadalmi és környezeti

szempontoknak a mindennapi üzleti döntésekbe való be-

építését. Olyan önkéntes elkötelezettséget jelent, amely a

társadalom iránti felelősségnek is tudatában van. Egyre

több vállalat építi be üzleti tevékenységébe ezt a stratégi-

át, elősegítve a társaság fenntartható fejlődését, egyúttal

támogatva a helyi közösség életminőségének javítását.

A közösségi és regionális fejlődés területén gyakran

találkozhatunk a partnerekkel való együttműködés sike-
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res formáival. Ezek különböző aspektusait is boncolgat-

juk a kurzus folyamán. Különösen azok a vállalkozások

kezdeményezik a partnerségi kapcsolatokat és a társa-

dalmi problémák megoldását, amelyek eleve társadalmi-

lag felelős tevékenységet folytatnak. A társadalmi befo-

gadási partnerségek, amelyek a helyi önkormányzatok, a

civil szféra, a vállalkozások és magánszemélyek kezde-

ményezése által jönnek létre, nagyban hozzájárulnak a

szegénység csökkentéséhez az adott régióban. Céljuk a

szociálisan veszélyeztetett csoportok helyzetének keze-

lése, foglalkoztatásuk növelése, társadalmi integrációjuk

elősegítése, valamint a jobb minőségű és hatékonyabb

szociális szolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása. 

A szociális gazdaság bevált és sikeres eszközei mellett

világszerte működnek különféle alternatív szociális vál-

lalkozások. A kurzus keretében időt szakítunk ezek

megismerésére és elemzésére is, mivel fő céljuk a társa-

dalom szociális problémáinak enyhítése, melyekre inno-

vatív megoldásokat dolgoznak ki. Idetartozik többek

között a vállalkozásokat támogató és a szegénység csök-

kentését elősegítő mikrofinanszírozás, árukat és szolgál-

tatásokat kínáló alternatív pénzügyi rendszer, a társadal-

mi tőke növelésére való időbank vagy a Fair Trade glo-

bális társadalmi mozgalom a méltányos kereskedelem

támogatására. Az előadásokat filmvetítésekkel is illuszt-

ráljuk. Többek között bemutatjuk azt a példaértékű kez-

deményezést a mikrofinanszírozás terén, amely Mu-

hammad Yunus Nobel-békedíjas közgazdászprofesszor

nevéhez fűződik. Ő alapította a bangladesi Grameen

Bankot, a szegények bankját. Az első hitelt ottani falusi

háziasszonyok kapták, akik az utcán kézművesterméke-

ket készítettek és árultak. Összesen 27 amerikai dollár-

ról volt szó, amelyet 42 ember között osztottak szét (fe-

jenként kb. 60 cent !). Ez a számunkra jelentéktelen ösz-

szeg óriási változást hozott az életükbe. Egyszerre önál-

lósultak, meg tudták venni termékeikhez az alapanyagot,

és fokozatosan sikerült kitörniük a szegénység csapdájá-

ból. 

A hallgatók a továbbiakban ismereteket szereznek a

proszociális magatartásról, a karitatív és filantróp visel-

kedésről, érintve az önkéntesség elméleti, fogalmi és tör-

ténelmi hátterét. Az önkéntesek jelentős gazdasági erő-

vel rendelkeznek, és bekapcsolódnak a szociális gazdaság

szervezeteinek tevékenységébe, sok esetben a fizetett al-

kalmazottakkal együttműködve. A proszociális cseleke-

det adakozásban nyilvánul meg, amely különböző for-

mákat ölthet. Az önkéntes munkán kívül tárgyi vagy

pénzbeli adományozást is jelent. A karitatív viselkedés

szükséghelyzetben történő segítségnyújtás, míg a filant-

rópia fejlődést elősegítő támogatás. A filantróp támoga-

tás-fejlesztési folyamat a „ne halat adj neki, hanem ta-

nítsd meg halászni” alapelvből indul ki, melyet a szociá-

lis gazdaság jelmondatának is tekinthetünk.

Az említett témakörök eredményes elsajátítása végett és

igyekezve az elméletet a gyakorlatban is szemléltetni, né-

hány kihelyezett órát tartunk a kurzus folyamán, vagy ven-

dégoktatókat hívunk egy-egy előadás erejéig. E célból meg

szoktuk látogatni a Pozsony belvárosában található Rad-

nička nevű kávéházat. Ez védett munkahely, állandó és

fontos munkát biztosít értelmi fogyatékos emberek szá-

mára a nyílt munkaerőpiacon. A kezdeményezés egyedü-

lálló abban, hogy fogyatékossággal élő emberek szolgálják

ki a látogatókat. Az ide betérő vendég részesévé válik egy

olyan folyamatnak, amely pozitív irányba próbálja változ-

tatni az értelmi fogyatékos emberek munkaképességével

kapcsolatos társadalmi elvárásokat. A létesítmény fenntar-

tójának fő törekvései közé tartozik, hogy gyakorlati és mű-

ködő példákkal befolyásolja a nyilvánosság, a munkáltatók

és köztisztviselők véleményét, s ezzel támogassa a fogyaté-

kossággal élő emberek munkaerőpiaci érvényesülését. 

Néhány filmet is tudunk vetíteni a programban, a már

említett szegények bankjáról, a bhutáni „bruttó nemzeti

boldogság mutatójáról” vagy a Görgő (Spišský Hrhov)

község által létrehozott és sikeresen működő szociális vál-

lalatról. Már hagyománnyá vált, hogy rendszeresen ven-

dégül látjuk a Vakvezető- és Segítőkutya-kiképző Iskola

igazgatónőjét, ügyfeleiket és persze a kutyusokat is. Így

alkalom nyílik arra, hogy a hallgatók jobban megismerjék

a látássérült emberek mindennapjait.

A szociális vagy szolidáris gazdaság a profitorientált

gazdaság alternatívájaként egy emberközpontú gazdaság

kialakítását szorgalmazza, amelynek központjában az em-

ber áll, őt szolgálja. Társadalmilag felelősségtudatos em-

berként vagy vállalkozóként lehetőségünk van úgy élni,

termelni, olyan üzleti döntéseket hozni és tudatos vásár-

lóként úgy fogyasztani, hogy a nyereségszerzés mellett a

társadalmi problémák megoldásához is hozzájáruljunk.

Mindehhez elsősorban a közvélemény széles körű tájé-

koztatására és olyan tanulmányi programokra van szük-

ség, amelyek társadalmilag érzékeny és humánus maga-

tartású szakértőket képeznek.  

A továbbtanulni vágyóknak figyelmükbe ajánlom,

hogy ha a téma felkeltette érdeklődésüket, lehetőségük

van tanulmányaiknak az említett szakokon való folyta-

tására. A közgazdász-alapképzésre (Bc.) a jelentkezési

határidő 2017. március 31-e, a mérnökközgazdász-kép-

zésre 2017. április 15-e. A képzésekkel és a témával

kapcsolatban várom véleményüket és észrevételeiket az

eva.pongracz@euba.sk e-mail-címen, és a kérdéseikre szí-

vesen válaszolok.

Pongrácz Éva, 

Pozsonyi Közgazdaság-tudományi Egyetem
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2. rész

Írásunk első részében azokat a szakpolitikai, jogszabá-
lyi és szakmai kereteket igyekeztünk felvázolni, melyek
jelenleg meghatározzák a sajátos nevelési igényű (a to-
vábbiakban: SNI) fiatalok és fogyatékossággal élő fel-
nőttek pályaorientációs lehetőségeit. A második részben
arra törekszünk, hogy gyakorlati példák segítségével tá-
masszuk alá ennek a területnek a fontosságát a pedagó-
giai, gyógypedagógiai munka vonatkozásában. 

Gyakorlati tapasztalatok mainstream 
és gyógypedagógiai területen

A European Lifelong Guidance Policy Network létre-
hozása a 2000-es évek első évtizedének végére komoly
lendületet adott a hazai életpálya-tanácsadási fejleszté-
seknek. Megalakult a Nemzeti Pályaorientációs Tanács,
melynek működését 2012-ben a Nemzeti Szakképzési és
Felnőttképzési Tanács Pályaorientációs Bizottsága veszi
át. A 319/2014 (XII. 13.) sz. kormányrendelet pedig a
Nemzeti Szakképzési és Felnőttképzési Hivatalt, vala-
mint a Magyar Kereskedelmi és Iparkamarát nevesíti az
életpálya-tanácsadási szolgáltatások és az országos szak-
képzési/pályaorientációs rendszer további fejlesztéséért
felelős szervezetekként. (Bükki és mtsai, 2014) 

Elindult a TÁMOP-2.2.2 azonosítószámú A pályao-
rientáció rendszerének tartalmi és módszertani fejlesz-
tése című, két szakaszból (2008–2012 és 2012–2015) ál-
ló innováció, mely az európai uniós pályaorientációval
kapcsolatos fejlesztési irányokhoz jól illeszkedik, és célja
egy olyan pályaorientációs tanácsadórendszer kialakítá-
sa, amely mindenki számára elérhető, országosan fenn-
tartható, szektorokon átívelő, minden életkort kiszolgá-
ló hálózatot tesz hozzáférhetővé. A rendszerfejlesztés
eredményeként létrejött az egész életutat támogató ta-
nácsadórendszer, pályaorientációs, karrier-tanácsadó
szolgáltatással. A program emellett igyekezett felkészí-
teni a különféle szakembereket az információ és a szol-
gáltatások több szinten történő nyújtására (például pá-
lyaorientációs konzulensek képzésével), valamint háló-
zatba szervezte a pályaorientációban érdekelt hazai sze-

replőket. Működni kezdett a Nemzeti Pályaorientációs
Portál, és megjelent az Életpálya-tanácsadás című szak-
lap. (Török, Kovács, Hetyey, 2012) A rendszerfejlesztés
során figyelembe vették a korábbi évek innovációinak
eredményeit is (Czanik, 2010), így SNI fiatalok számá-
ra is történtek tartalomfejlesztések. 

Az elmúlt két évtizedben ugyanakkor számos olyan
kutatásfejlesztési és innovációs aktivitás indult Magyar-
országon, melyek elsődleges célja az SNI gyermekek, fi-
atalok és fogyatékos felnőttek munkaerőpiaci beilleszke-
désének a támogatása volt komplex tanácsadási és szol-
gáltatási eszköztár által. 

Ezek közül a Ráhangolás projektet emeljük ki első-
ként, mivel ez a kezdeményezés szinte a ma napig egye-
dülálló módon már az általános iskola végétől, a 7–12.
évfolyamon igyekszik beavatkozni és rendszerszerűen
támogatni az SNI (elsősorban hallássérült) fiatalok élet-
pálya-tervezését. A fejlesztés során kidolgozott Ráhan-
golás életpálya-építő és -tervező program hallássérült
tanulók részére című, 240 órás tananyagot négy gyógy-
pedagógiai intézmény vezette be. A programban össze-
sen 145 diák és 34 gyógypedagógus vett részt, 1526 fog-
lalkozásra került sor, a diákok és mentoraik 55 munka-
helyet látogattak meg, az intézmények 19 munkáltatóval
kötöttek stratégiai megállapodást. A tananyag és a fel-
adatgyűjtemény mellett további három módszertani se-
gédanyag hozzáférhető a szakemberek számára. (Gyuri-
na, Kovács, Kun, Perlusz, 2012)

A Miskolci Szakképzési Centrum Martin János Szak-
képző Iskolája komplex, öt szolgáltatási csomagot hoz-
záférhetővé tevő felkészítő programja által támogatja a
diákok munkaerőpiaci integrációját. A megközelítést
azért emeljük ki, mert bár az ország számos intézménye
alkalmazza az egyes szolgáltatásokat külön-külön, így
rendszerszerűen egymásra épülve az öt elem ritkán va-
lósul meg. Az alsóbb évfolyamokon a job shadowing
módszerével igyekeznek különféle munkahelyek bemu-
tatásával saját élményt adni a munka világáról a fiata-
loknak, majd a Kompetencia-központú oktatásfejlesztés
I. és II. programokkal kezdik meg az ismerkedést a kép-
zésükben szereplő szakmákhoz kapcsolódó munkakö-
rökkel és nyílt piaci munkahelyekkel. A 11. és 12. évfo-

Életút-támogató 
pályaorientációs lehetőségek sajátos nevelési
igényű fiatalok és fogyatékossággal élő 
felnőttek számára Magyarországon
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lyam tanulói számára a Munkahelyi Gyakorlat progra-
mot biztosítják, melynek során nyílt piacon több típusú
munkahely kipróbálására van lehetőségük. A Szakisko-
lai Alternatív Munkaerőpiaci Szolgáltatás a végzősöket
munkaközvetítéssel támogatja.1

A Kézenfogva Alapítvány nemzetközi partnereket tö-
mörítő Trainsition projektje (2007–2009) során hazai
viszonyokra adaptálták az Ausztriában működő Clea-
ring tanácsadói szolgáltatást, mely a speciális szakisko-
lákban és készségfejlesztő speciális szakiskolákban tanu-
ló 14–24 éves SNI (elsősorban értelmi fogyatékos) diá-
kok számára segíti a munkaerőpiacon történő boldogu-
lást. A személyre szabott szolgáltatás során felmérik a
képességeiket, a munkavállalást segítő és nehezítő kö-
rülményeket, a további képzési szükségleteket, majd a
kliensekkel együttműködve elkészítik az egyéni karrier-
és fejlesztési tervet, melyet változatos képzési és foglal-
koztatási eszközökkel valósítanak meg. (Scharle, 2008)
A projekt eredményeként létrejött az a komplex felnőtt-
képzési anyag, melynek segítségével a munkaerőpiaci át-
menetben használható szolgáltatás nyújtására alkalmas
szakemberek képezhetők.2 

A Galambos–Kemény szerzőpáros 2015-ben végzett
kutatása feltárta, hogy az általuk vizsgált (mozgáskorlá-
tozott, látás-, hallássérült fiatalok középfokú oktatását
vállaló többcélú gyógypedagógiai) intézményekben van-
nak törekvések és jó gyakorlatok a sajátos nevelési igé-
nyekre és a munkaerőpiaci szükségletekre reagáló pálya-
orientációs, pályaválasztási tanácsadás gyakorlati meg-
valósulására. Ugyanakkor azt is láthatóvá tette a vizsgá-
lat, hogy nem áll rendelkezésre elegendő kompetens ta-
nácsadó, illetve a pedagógiai órakeret nem ad lehetősé-
get hatékony tanácsadói szolgáltatás megszervezésére.
Az egyéni, személyes motivációkon alapuló tanácsadás
elsősorban a munkaerőpiac szempontjából jelenleg leg-
nagyobb szükségletnek mutatkozó önismeret, szociális
kompetenciák fejlesztését tűzte ki célul. Szervezett ke-
retek között, interszektorális együttműködések kiépíté-
sével jelentős változás lehetősége mutatkozik a fogyaté-
kos személyek nyílt munkaerőpiaci elhelyezkedése és
beválása terén. (Galambos, Kemény, 2016)

A legfrissebb fejlesztést pedig az Országos KID
Egyesület, a Szigetvári Kultúr- és Zöld Zóna Egyesü-
lettel és az Új Perspektíva Regionális Egyesülettel part-
nerségben, 2015. március 1-je és 2016. április 30-a kö-
zött valósította meg a Jövőformáló – Pályaválasztást tá-
mogató rendszer kialakítása fogyatékos és egészségká-
rosodott fiatalok számára elnevezésű projekt keretében.
A fejlesztés során egy, a pályaorientációval foglalkozó
civil szervezetek szakmai kompetenciáját tágító modell-
módszertan (Szilágyi, Szellő, 2015) és felkészítő kép-

zés – készült el és próbálták ki megyénként egy-egy ci-
vil, alternatív szolgáltató szervezet (Aktív Pontok) és
megyénként legkevesebb 10 kliens bevonásával. A ta-
pasztalatok összegzése és publikálása jelenleg zajlik.  

Összegző gondolatok

Az SNI fiatalok sikeres munkavállalóvá válásához a
szaktudás mellett olyan szociális kompetenciák megléte
szükséges, amelyek a nyílt munkaerőpiaci foglalkozta-
táshoz elengedhetetlenek. Szellő és mtsai (2015) a ma-
gyarországi helyzet áttekintését és értékelését követően
fontosnak tartják egy olyan ellátórendszer megerősíté-
sét, amely személyre szabottan reagál az SNI fiatalok és
fogyatékos felnőttek igényeire, s megfelelő eszközökkel
(eljárásokkal, módszerekkel) támogatja őket életpályá-
juk során, bárhol éljenek is az országban. 

Ebben az ellátórendszerben az információnyújtó és
tanácsadást biztosító szolgáltatók mellett meghatározó
szerepük van, lehet azoknak a szakembereknek (elsősor-
ban pedagógusoknak és gyógypedagógusoknak), akik a
mindennapi oktatási-nevelési folyamatokba építik be az
életpálya-építési kompetenciák fejlesztését. Hogy a
megfelelő speciális szaktudás elérhető legyen számukra,
az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kara – ki-
induló lépésként tantervi átalakításait követően – a
gyógypedagógus-alapképzés során hangsúlyosan jelení-
ti meg ezeket az ismereteket és tapasztalatokat a
2017/2018. tanévtől kezdődően.  

Az említett fejlesztési csomópontok – ellátórendszer,
szolgáltatás, szakemberképzés – mellett szakmaközi
párbeszédeken keresztül rajzolódhatnak ki a további le-
hetséges innovációs irányok Bízunk benne, hogy össze-
foglalónkkal elő tudtuk segíteni ezeknek a diskurzusok-
nak a folytatódását.

1 Az intézmény 2015. augusztus 24-én elfogadott Pedagógiai

Programja és Szakmai Programja alapján. 
2 A Kézenfogva Alapítvány prezentációja alapján. A doku-

mentumok a program hivatalos oldaláról tölthetők le:

http://www.trainsition.net/trainsitionCD/HU/index.html

Cserti-Szauer Csilla, tanársegéd, ELTE BGGYK Álta-

lános Gyógypedagógiai Intézet és ELTE PPK Neveléstu-

dományi Doktori Iskola (szauer.csilla@barczi.elte.hu)

Galambos Katalin, tanársegéd, ELTE BGGYK Gyógy-

pedagógiai Módszertani és Rehabilitációs Intézet és ELTE

PPK Neveléstudományi Doktori Iskola 

(galambos.katalin@barczi.elte.hu)

dr. habil. Papp Gabriella, főiskolai tanár, ELTE

BGGYK Gyógypedagógiai Módszertani és Rehabilitációs

Intézet (gpapp@barczi.elte.hu)
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Sérült gyermek/felnőtt a családban –
hogyan tovább? 3.
Korábbi számainkban beszámoltunk arról a galántai

fórumról, amelyen a Carissimi Nonprofit Alap szerve-
zésében szülők és szakemberek közösen gondolkodtak
el azon, hogyan lehetne könnyíteni a sérült gyermeket
nevelő családok terhein, mit tehetnének azért, hogy biz-
tonságban tudják a már felnőttkorú gyermeküket, ha a
család valamilyen okból megszűnne létezni. Távlati cél-
ként támogatott lakóotthon létrehozása merült fel,
ugyanakkor az is kiderült, hogy sürgősen olyan intéz-
ményre volna szükség a környékükön, ahol az értelmi
vagy halmozottan sérült felnőttek hasznosan tölthetik
napjaikat, délután pedig hazamehetnek a családjukhoz.

A fórum Dunaszerdahelyen folytatódott. Németh
Gabriella, Pozsony megye alelnöke, szociálpolitikus a le-
hetőségeket mérlegelve integrációs vagy rehabilitációs
központ létrehozását javasolta. Mindkét intézményfor-
ma nappali ellátást és szociális foglalkoztatást biztosít, s
a szociális szolgáltatásokról szóló, 448/2008-as sz. tör-
vény rendelkezik róluk. Az integrációs központban szo-
ciális tanácsadást, szociális rehabilitációt végeznek, to-
vábbá munkaterápiára és szakköri tevékenységre van le-
hetőségük többek között a fogyatékosságuk vagy egész-
ségi állapotuk miatt kedvezőtlen szociális helyzetben lé-

vő személyeknek. A rehabilitációs központban csak az
helyezhető el, akinek az egészségi állapota miatt a szoci-
ális szolgáltatásra való rászorultsága mértékét (odkáza-
nosť na sociálnu službu) a kerületi hivatal illetékes osz-
tályán a II–VI. fokozatba sorolják. 

Tapasztalatgyűjtés két intézményben
Cséfalvay Ágnessel, a Dunaszerdahelyi Értelmi Sérül-

teket Segítő Társulás elnökével a pozsonyi Inklúzió
(Inklúzia) Polgári Társulás által működtetett intézmé-
nyekbe: az integrációs és rehabilitációs központba indul-
tunk tapasztalatot gyűjteni. A polgári társulás 1999-ben
jött létre, hogy segítse a hátrányos helyzetű, főként fo-
gyatékossággal élő emberek munkaerőpiaci érvényesülé-
sét. PhDr. Viera Záhorcová PhD, a szervezet megálmo-
dója, létrehozója, mindenese volt kalauzunk. 

Csak jó minőségű terméket érdemes készíteni
Épp a karácsony előtti nagy hajrá idején toppantunk be

a Pozsonyhidegkúton egy régi óvodaépületben működő
integrációs és rehabilitációs központba. Mindkettőben
serény munka folyik. Először a rehabilitációs központot
mutatja meg vendéglátónk, kiemelve, hogy nem raktárra
vagy a szemétkosárnak termelnek, hanem szakmai irá-
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nyítással jó minőségű termékek készülnek náluk. Csak
így van esélyük eladni őket. A kliensek a varróműhelyben
habszivacsot nyírnak apró kockákra, az ügyesebbje pedig
párnákba tölti. Változó, hogy kinek mennyi időre van
hozzá szüksége. Van, aki 2-3 nap alatt elkészül egy-egy
párnával, és van, akinek hónapokig tart. A munkaügyi hi-
vatal közvetítésével két, munkanélküliként nyilvántartott
rokkantnyugdíjas varrónőt alkalmaznak részmunkaidő-
ben. Segítségükkel plüssállatkákat, karácsonyi díszeket,
edényfogó kesztyűket varrnak, vatelinnal tömik ki őket, s
ez bizony nagy kézügyességet igényel. Gyakran kapnak
megrendelést táskákra, terítőkre is. A polcokon katonás
rendben a tűk, cérnák, szalagok. A kliensek szeretik a
munkájukat, értelmet ad az életüknek. Jožko egy napot
sem mulasztana, reggel már háromnegyed nyolckor az
ajtó előtt toporog, nehogy elkéssen. 

Nemcsak a kézimunkát tudják értékesíteni. Az egész
épületet mézeskalácsillat lengi be. Át is átmegyünk a
konyhába – ez már az integrációs központ része –, ahol a
sütemények, karácsonyi (más időszakban sajtos, kömény-
magos) ostyák készülnek. Naponta tíz tepsi mézeskalács is
kisül. Tibor sütőpapírral béleli ki a tepsiket, ami nem is
olyan könnyű, pontosságot igényel; szüksége van még né-
mi segítségre. Az ostyát hárman is sütik. A norma nem
alacsony, a négyórás műszak alatt személyenként napi száz
darab, de Saša rekordja például százharmincöt. Elmondta
nekünk, hogy délutánra nagyon elfárad, de büszke rá, hogy
hasznos munkát végez. Az ostyára vigyázni kell, nehogy
összetörjön, és még forrón rúddá kell felcsavarni. És nem
elég csak megsütni, szépen be is kell csomagolni díszdo-
bozokba, díszes csomagolópapírokba. A munkát Katarína
Dekanková munkaasszisztens, szociális munkás felügyeli.
A minőség fokmérője, hogy rendszeres megrendelőik van-
nak: cégek, bankok, minisztériumok vagy a Nemzetközi
Nőklub. Egy PR-cég már harmadik éve hatvan csomag
süteményt rendel partnereinek és alkalmazottainak. Az
egyik bank 800 darabot is elvisz egyszerre. Az itt készült
finomságokból szállítanak a polgári társulás által a belvá-
rosban védett műhelyként működő Radnička kávézóba, s
minden év szeptemberében a Radničkine trhy nevű jóté-
konysági vásáron is árusítják őket.

2015-ben egy pályázatnak köszönhetően varrógépet
és anyagokat, cérnát, ollókat vásároltak. A megyétől erre
nem kapnak támogatást, de nem nyereségorientált szer-
vezet lévén, az eladott áruért befolyt pénzből veszik meg
a szükséges dolgokat, így például számítógépet, fagyasz-
tóládát, ostyasütőt. „A rehabilitációs központ kliensei a
szociális rászorultság fokától függően 10–30 eurót fizet-
nek havonta – mondja Viera Záhorcová. – Ugyanakkor
pénzt is kapnak a munkájukért, hasonlóan az integráci-
ós központban dolgozó kliensekhez. A pénzt egy-egy

nagyobb megrendelés után szoktuk szétosztani. Leü-
lünk, és megbeszéljük, hogy mindenki a szorgalma, az
elvégzett munkája szerint kap jutalmat, miközben leszá-
mítjuk az anyagköltséget, és félreteszünk a következő
bevásárlásra. Megtanítjuk őket a pénzzel bánni. Ajándé-
kot vesznek rajta, vagy kirándulni megyünk. Nagy él-
mény volt nekik például a köpcsényi csokoládégyárban
tett látogatás. Hetente járnak sétálni a közeli erdőbe, el-
mennek a városba, színházba. Mindez a szociális rehabi-
litáció része.”

Védett környezet, értelmes tevékenység 
A műhelyben és a konyhában tett látogatás után arra

voltunk kíváncsiak, mi szükséges egy ilyen intézmény
felépítéséhez és zavartalan működéséhez. Viera Záhor-
cová nem titkolta: az idáig vezető út hosszadalmas és gö-
röngyös, s a göröngyök az idő múlásával sem simulnak el.
„1999-ben pozsonyi székhellyel Szlovákiában elsőként
hoztam létre a Támogatott Foglalkoztatási Ügynökséget,
és mint annak alkalmazottja a specializált szociális tanács-
adásért kapom a fizetésem a megyétől. Tevékenységem
többi része gyakorlatilag önkéntes munka. A munkaügyi
hivatalok hozzánk küldik az álláskeresőket, hogy foglal-
kozzam velük, készítsem fel őket, és keressek számukra
munkát. A fogyatékossággal élő személyeknek munkát
találni korábban sem volt könnyű feladat, és ma sem az,
ezért 2001-ben a városi múzeum épületében kávézót
nyitottunk. Egyszerre gyakorlóközpont és védett műhely.
Ez azért jó, mert a négy, felszolgálóként dolgozó, enyhén
értelmi sérült ember napi négyórai munkájáért járó, a mi-
nimálbérnek megfelelő fizetést támogatás formájában
megkapjuk a munkaügyi hivataltól; ennyit ugyanis nem
képesek megkeresni. Ha többet dolgoznak, akkor saját
forrásból egészítjük ki a fizetésüket. Rajtuk kívül még
hárman dolgoznak a kávézóban: két üzemvezető – ők el-
igazítják, tanítják is őket – és egy munkaasszisztens. A

Viera Záhorcová 
Tibornak segít. A szerző felvétele
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pincérek egy-két, de akár hat évig is nálunk vannak, s
közben olyan készségeket, ismereteket sajátítanak el,
hogy már el tudjuk őket helyezni a munkaerőpiacon:
gyorsétteremben, kórházi, egyetemi büfékben. Maťo hat
évig dolgozott a kávézóban, ezalatt sok mindent megta-
nult, például hogy mi a feladata, mikor jöjjön munkába.
Tud közlekedni, tájékozódni, s ma már a McDonald's-
ban dolgozik. Teljesen megbízom benne, de ehhez hatévi
kemény munka kellett: naponta felügyelni, irányítani, ta-
nítani. A kávézón kívül megyei javaslatra hoztuk létre az
integrációs, illetve rehabilitációs központot, így azoknak
a munkát kereső klienseknek is, akik nincsenek felké-
szülve, vagy állapotuk miatt nem alkalmasak más mun-
kavégzésre, megoldást tudtunk kínálni.” 

„Élni tanítjuk őket”
„Az integrációs központ kapacitása öt, a rehabilitáció-

sé tizenöt személy; jelenleg tizenketten vannak napi
nyolc órában. Az integrációs központba olyan klienseket
is felvehetünk, akiknél nincs meghatározva a szociális
szolgáltatásra való rászorultság mértéke. Szerződést kö-
tünk velük, és adottságaikhoz mérten munkát keresünk
nekik. Egyesek csak napi négy órát töltenek nálunk, mert
más munkájuk is van. Miška például sütni szokott, de
most meghívták egy rendezvényre felszolgálni. Dávid
pár hónapig járt hozzánk, nagyon ügyes és motivált volt.
Megállapodtunk a McDonald’s menedzserével, hogy két
hónapig oda is, ide is fog járni, hogy lássuk, mik a hiá-
nyosságai, min kell javítani. Rájöttünk, hogy számára
megoldhatatlan nehézség és leblokkol, ha egyszerre több
feladatot kap. Javasoltuk a menedzsernek, hogy mindig
csak eggyel bízzák meg, és határozzák meg számára a
munkavégzés sorrendjét: most süt, most mosogat, most
összeszedi a tálcákat. Így már működik a dolog. Minden
kliensünknél megpróbáljuk kideríteni, mi okoz neki gon-
dot, és a képzés során arra összpontosítunk. Segítünk ne-
kik beilleszkedni a társadalomba – egyszerűen mondva: él-
ni tanítjuk őket” – avat be a részletekbe Viera Záhorcová.

Eddig harminc kliensüket készítették fel, és helyezték
el a nyílt munkaerőpiacon vagy védett műhelyben. Aki
erre nem alkalmas, náluk marad, de már az is nagy segít-
ség neki és családjának, ha napközben biztos, védett he-
lyen lehet, s értelmes tevékenységet végezhet. Olyanok
járnak hozzájuk, akiknek van családjuk, tehát délután van
hová hazamenniük. A többnyire már idős, gondokban
megfáradt, kimerült szülők napközben kicsit megpihen-
hetnek, vagy ügyeiket intézhetik.

Intézményt létrehozni? De hogyan?
Először is épületre van szükség, és több állandó

pénzforrásra, amelyekből üzemeltetni lehet. A főváro-

si önkormányzattól viszonylag olcsón bérelnek egy
volt óvodaépületet, bár számukra a 890 eurós negyed-
évi bérleti díj is magas. Pályázati pénzből felújították,
kijavították a villanyhálózatot, kicserélték az ajtókat-
ablakokat, padlózatot. Sokáig európai uniós pályáza-
tokból éltek, de mivel a pénz egy részét csak utólag fi-
zették ki, eladósodtak. Sikerült ugyan törleszteni, de
már nem pályáznak uniós forrásokra. „Az alkalmazot-
tak bérét, a takarítás, karbantartatás, adminisztrációs
munkák költségeit és a rezsiköltséget Pozsony megye
önkormányzata folyósítja. Én vagyok itt a jogi képvi-
selő, ezért nem jár fizetés” – tudjuk meg vendéglá-
tónktól. 

Egyik legnagyobb gondjuk a munkaerőhiány. „Szük-
ség volna vezetőre, aki a két központot irányítja. De ez
nem vonzó munkakör. Nehéz, igényes munka, sok tü-
relemre, empátiára, elkötelezettségre van szükség. Át-
lagosan két-három évet bírnak ki nálunk az alkalma-
zottak. Még a szociális munka szakon végzett fiatalok
sincsenek felkészülve arra, ami vár rájuk. Láthattuk,
Tibor hogyan kínlódott a sütőpapírral. A munkaterá-
pia azt jelenti, hogy megtanítom a klienst a fogásokra,
hogy a leghatékonyabban végezhesse a munkáját. Sok
a konfliktushelyzet, azokat is tudni kell kezelni. De
nem akarok senkit sem bírálni: hiszen nagyon kimerí-
tő naponta mindig ugyanazt elismételni, kis ered-
ménnyel. És ne tévesszen meg senkit a látszat, hogy
milyen ügyesek ezek a lányok, milyen jól tudnak sütni.
Ez Katarína Dekanková következetes, fáradhatatlan
munkájának az eredménye.” „Igen, az embernek el kell
magában rendeznie, hogy miért van itt, és ez nem a fi-
zetés, mert az nagyon kevés” – helyesel a konyhafőnök. 

„A varrónőkön kívül cukrászokat is alkalmazunk
részmunkaidőben; őket is a munkaügyi központból
irányítják hozzánk. Sajnos, jó, ha egy évig maradnak.
Ugyanis látják, milyen jól tudjuk értékesíteni a termé-
keinket, és mikor már tapasztalatot szereztek nálunk,
saját cukrászdát nyitnak.  

Az értelmi sérült emberek nyílt munkaerőpiaci fog-
lalkoztatása még mesze van a kívánatostól. Sokéves ta-
pasztalatom szerint a jelenlegi törvényeink mellett a
legjobban bevált modell a védett műhely (vagy nevez-
zük akár támogatott foglalkoztatásnak) és a szociális
szolgáltatás kombinálása. Ezáltal válik lehetővé, hogy
ezek az emberek hasznos, értelmes munkát végezze-
nek, s pénzt is keressenek. Munkatársainktól is hason-
ló szemléletet várunk el. Csak így van értelme” –
mondja búcsúzóul Viera Záhorcová. 

Autóba ül, és viszi a friss süteményt a kávézóba. 

T. E. 
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Várakozással teli, ünnepi a hangulat

egy február eleji délutánon az ELTE

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai

Karának egyik előadótermében. A iz-

galom érthető, hiszen egy – nemzet-

közi viszonylatban is – egyedülálló,

hiánypótló, két és fél évig tartó, tíze-

zer órát kitevő kutatómunka, Az

esélyegyenlőségtől a Taigetoszig? cí-

mű OTKA 111917K kutatás ered-

ményeit prezentálják az abban részt

vevő szakemberek. (A kutatás folya-

matáról a Carissimi tavalyi számai-

ban is olvashattak.)

A vizsgálatok elméleti alapját a

fogyatékosságtudomány és a femi-

nizmus adta. Hernádi Ilona és Kunt

Zsuzsanna tizenhat életútinterjú

elemzésével azt a kérdést járta kör-

be, hogy a Down-szindrómával di-

agnosztizált magzattal várandós

anyákat a várandósságuk folytatásá-

val, illetve elvetésével kapcsolatos

döntésükben kik és milyen esemé-

nyek befolyásolták. Az előadók

hangsúlyozták, hogy a témát nem

morális kérdésként kezelték, hanem

a döntés mögött húzódó társadalmi

folyamatokat vizsgálták (a fogyaté-

kos gyermek teher a társadalom szá-

mára). 

Horváth Péter és Sándor Anikó a

fogyatékossággal élő gyermekek örök-

beadásával kapcsolatban vizsgálódott.

Egy statisztikai adat: miközben Ma-

gyarországon az örökbe adható gyer-

mekek közül minden második ép

gyermeknek találnak örökbe fogadó

családot, a különleges ellátási igényű

(fogyatékos) gyermekek közül csak

minden századiknak van rá esélye.

Katona Vanda és Szücs Marianna

az intellektuális fogyatékossággal élő

emberek szülővé válásának lehetősé-

geit és korlátait kutatta. A párkapcso-

lat, gyermekvállalás, szülővé válás kér-

dése ezekben az esetekben marginális

és tabukkal átszőtt téma mind a kuta-

tásokban, mind a szakmai gyakorlat-

ban. Bár a nemzetközi irányelvek az

érintett személyek teljes társadalmi

részvételét hangsúlyozzák, a velük és a

velük kapcsolatban levő kulcsembe-

rekkel (családtag, segítő) készült inter-

júkból kiderül: ezt a területet a gya-

korlatban leginkább a korlátok jellem-

zik. A sztereotípiák szerint az intellek-

tuális fogyatékosság és a jó szülő ide-

álja nem egyeztethető össze.

A fogyatékos emberek társadalmi

szerepvállalása kereteinek meghatá-

rozásában fontos szerepe van a jog-

nak. Hoffman István és Jakab Nóra a

fenti három területre vonatkozó jogi

szabályozás lehetőségeit és korlátait

elemezte. Megállapították, hogy a

szabályozás viszonylag jó, de ez a

gyakorlatban nem mutatkozik meg. 

A kutatás résztvevői fogyatékos-

sággal élő, participatív kutatótársa-

kat is bevontak a munkába, akik

megélt tapasztalataikkal, meglátása-

ikkal segítették a kutatást. Arról,

hogy ők maguk mivel gazdagodtak

ezáltal, Antal Zsuzsanna és Kolo-

nics Krisztián számolt be.

A külső szemlélőben felmerülő kér-

désre, hogy vajon a munka végére el-

tűnt-e a program címében levő kér-

dőjel, Könczei György professzor, ku-

tatásvezető válaszol: „A kérdés felte-

vésekor is tudtuk, hogy a társadalom-

fejlődés, társadalmi változások és fo-

lyamatok s a legkülönfélébb fogyaté-

kosságokkal élő embereknek az élete

országonként, Magyarországon is,

többféle irányt mutat. A társadalmi

jelenségek általában rendkívül bonyo-

lultak, összetettek, nem mondhatjuk,

hogy erre vagy arra megyünk, csak

azt, hogy vannak olyan jelenségek,

amelyek erre mutatnak, és vannak

olyanok, amelyek arra. Inkább maga a

kérdés feltevése volt fontos. Az én

szempontomból önkritikusan fontos

volt megkérdezni, hogy az a tétel-

mondat, amely a 2002-es Taigetosz-

kötet (Kálmán Zsófia – Könczei

György: A Taigetosztól az esély-

egyenlőségig – a szerk.) címében van,

s amely azt állítja, hogy erre megyünk,

igaz-e. Mert ha igaz, akkor örülünk.

Azonban nem igaz: hisz számos min-

dennapos jelenség mutatott arra, hogy

nem igaz, hogy ilyen üdvtörténet jel-

leggel haladnánk egy rossz helyzettől

egy nagyon jó és minden tekintetben

üdvözítő, mennyei jellegű beteljesülés

felé. Inkább az volt a cél, hogy lelkiis-

meretesen tegyük föl ezt a kérdést, és

lelkiismeretesen próbáljuk meg leg-

alább ezen a három területen megvá-

laszolni. Nem lehet egy mondatban

megválaszolni. Ez is van, meg az is

van. Senki sem gondolja közülünk,

hogy a Taigetoszhoz magához vissza-

mennénk, de nagyon fontos, hogy rá

tudtunk mutatni arra: igenis a mai

modern világban kormányoktól füg-

getlenül és tényleg vannak Taigeto-

szok. Gyakran abban, hogy valakit le-

néznek, kinéznek, kizárnak, nem fo-

gadnak be. Nem ledobás a hegyről, de

egyfajta Taigetosz. Súlyos vagy nem

annyira súlyos fogyatékossággal élő

Felemelt mutatóujj 
Egy fogyatékosságtudományi kutatás zárókonferenciája
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embereknek az emberi méltóságát el-

veszi a társadalom azáltal, hogy meg-

bélyegzi, kirekeszti őket, hogy nem ad

nekik lehetőséget, úgy tesz, mintha

minden rendben volna, közben pedig

az élet nincs rendben. Kutatómun-

kánk célja az, hogy ha nem is holnap-

ra, de visszaszerezzük embertársaink

elveszett emberi méltóságát. Azaz

hogy van-e kérdőjel vagy nincs, az

mindegy, de felemelt mutatóujj min-

denképpen van.”

A konferenciát követően bemutat-

ták Az esélyegyenlőségtől a Taigeto-

szig? – Fogyatékosságtudományi

eredmények a „másik oldal” megérté-

séhez (szerk.: Könczei György –

Hernádi Ilona) című könyvet, amely

a L'Harmattan Könyvkiadó Kft.

gondozásában jelent meg 2016 vé-

gén. Hernádi Ilona ezekkel a szavak-

kal ajánlotta: „Hosszú évek óta

együtt gondolkodunk a könyv szer-

zőivel, s az együttes munka alkotóte-

rei az évek során igazi intellektuális

közösséggé érleltek bennünket. A

könyv megírásának nehézsége abban

rejlett, hogy maga a fő téma az állan-

dó nyitottság és az újraértelmezhető-

ség terepeként működik. Munkánk

során felteszünk kérdéseket, amelyek

újabb kérdéseket vetnek fel, és eköz-

ben időnként válaszokat is adnak.

Mindenkori dilemma, hogy megfe-

lelőek-e a feltett kérdések, és hogy a

válaszok meddig érvényesek. A

könyvet mindenkinek ajánlom, nem-

csak a beavatottak találhatják érde-

kesnek, mert miközben olvashatóvá

teszi a fogyatékosság és az épség

komplexitásának megértését, valójá-

ban rólunk is szól. Játékteret, keretet

nyújt, amelyet életünk történeteivel

tölthetünk ki.”

(T. E.)

A játék olyan örömforrásként szol-
gáló tevékenység, amelynek során a
gyermek öntudatlanul is tanul, vagyis
a tapasztalatszerzés igen hatékony
módja. Igen ám, de vannak olyan hal-
mozottan sérült, mozgásukban, szó-
beli kommunikációjukban akadályo-
zott gyermekek, akik bár szeretnének,
nem képesek önállóan játszani, ezért
segíteni kell őket ebben. Mindazok-
nak, akik ilyen gyermeket nevelnek,
dr. Kálmán Zsófia és Bagotai T.
Györgyi Játszani is szeretnék címmel
könyvet írt, amely a Bliss Alapítvány
kiadásában tavaly karácsony előtt je-
lent meg.

Az első fejezetben a játék bő szak-
irodalmából válogattak a szerzők.
Amellett, hogy a játék a gyermekkor
legnagyobb örömforrása, jellemző rá
a kreativitás, feszültséglevezetés, mely
segít kordában tartani az indulatokat,
szerepe van a problémák megoldásá-
ban. Mivel a gyermek utánzással ta-
nul, „a játék formájába öntött utánzás
olykor »rendet« is teremt az őt körül-
vevő gyakran érthetetlen, zavaros vi-
lágban, elősegítve a tájékozódást az
egymásnak ellentmondó érzések,
cselekedetek közepette”. A közös já-
ték pedig az együttes élmény ajándé-
kát nyújtja.

A második fejezet a játszási képes-
ség sérülésének következményeit ve-

szi sorra. Ha a spontán, kreatív játszás
öröme nem adatik meg a súlyosan sé-
rült gyermeknek, az örömforrásai
csökkennek. A mozgás korlátozott-
sága folytán nem képes az utánzásra,
ismétlésre, mozgásos újraélésre, meg-
szerezhetetlenné válik számára az a
tudás, amelyhez a mozgáson keresz-
tül juthatna. Ha elmaradnak a fe-
szültségoldó mozgásos játékok, vagy
a kommunikációs képességek sérülé-
se lehetetlenné teszi a szóbeli indu-
latcsökkentést, az indulatok és fe-
szültségek a gyermekben maradnak, s
belülről rágják, nyugtalanítják. Ha
nem képes kérdezni, számos ismeret-
től elesik, és spontán játék híján ön-
maga megismerése is nehézségekbe
ütközik.

A következő nagy fejezetben a
spontán játék kialakításnak feltétel-
rendszerét állítják fel a szerzők.
Egyik legfontosabb dolog az aka-
dálymentesítés, amikor „valaki vala-
mely cselekedetében, akarata megva-
lósításában akadályozva érzi magát
mindaddig, amíg az akadály el nem
hárul az útjából”. Egyik részterülete a
kommunikáció akadálymentesítése.
Számos olyan egyszerű, de pedagó-
giailag bevált ötletből meríthet az ol-
vasó, amelyek élvezetes játékot jelen-
tenek a gyermeknek, miközben mint-
egy a háttérben tanul is általuk. Eh-

hez Soós Tímea kedves illusztrációi is
nagymértékben hozzájárulnak. 

A negyedik, utolsó fejezetben a
gazdag gyermek- és népköltészeti
irodalomból található válogatás. Az
akadálymentesítés szükségességére itt
is felhívják a figyelmet a szerzők: a já-
tékok, versek, mondókák kiválasztá-
sakor mindig alkalmazkodni kell a
gyermek konkrét lehetőségeihez és
igényeihez.

„A játék csoda dolog. Ha a gyer-
meket sikerül elcsábítani s megterem-
teni a lehetőséget, hogy ugyanúgy
vagy hasonló módon játszhasson,
mint bármelyik kortársa, akkor azt
gondolom, hogy már nem éltem, nem
éltünk hiába” – mondta egy évvel ez-
előtt a vele készült beszélgetésben
Bagotai T. Györgyi. Ez a könyv bizo-
nyára sokaknak segít átélni a csodát.

(t)

Játszani, segítséggel  
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Kicsoda és milyen a gyógypedagó-

gus? Személyéről sokféle elképzelés él

a sajátos nevelési igényű tanuló, a pe-

dagógus és a szülő fejében. Mesterhá-

zi Zsuzsanna szavaival élve: olyan

ember, aki szakmailag felkészült, em-

berileg motiváltan segít, s nem keve-

sebbet és nem többet, mint amennyit

kell. Így van. Alábbi cikkemben a

gyógypedagógus központi személyét

szeretném előtérbe helyezni, különös

tekintettel arra, ha „mellesleg” hallás-

sérült is. 

Mindenekelőtt: hogyan jut el

gondolatban valaki oda, hogy „gyó-

gyító” pedagógussá váljon? A halló

gyógypedagógus Mesterházi szerint

az érzelmi alapú szimpátián kívül a

szak oktatóinak megítélésén és a

várható elhelyezkedési lehetőségek

mérlegelésén túl számba veszi a la-

kóhelye közelében található intéz-

ményeket és jellegüket. Ha azonban

hallássérült személy kezd el foglal-

kozni azzal, hogy ez a hivatás meg-

felelő-e neki, akkor kicsit másként

gondolkodik. Ő a következőket ve-

szi számba:

– Jobban mérlegeli a pályaválasztást

és ezen belül a fogyatékossága miatti

korlátokat. 

– Egyfajta belső késztetést kell

éreznie a (gyógy)pedagógiai szakma

iránt.

– Kevésbé mérlegeli konkrétan a la-

kóhelyén való elhelyezkedés lehetősé-

gét.

– Kell, hogy legyen bizonyos szintű

kommunikációs kompetenciája és

írásbeli kifejezésmódja.

– Előre elgondolkodik (legalábbis

el kellene gondolkodnia) azon is,

hogy milyen az egyetemen tanulni:

• Elérhető-e a kitűzött cél?

• Részt tud-e venni az elméleti és

gyakorlati képzésben?

• Megteremthető-e az esélyegyen-

lősége, akadálymentessége? 

Önmagában az a tény, hogy valaki

hallási vagy látási fogyatékossággal,

mozgáskorlátozottsággal él, nem teszi

alkalmassá erre a pályára. De ha érez

rá magában elhivatottságot, különö-

sen, ha meg van róla győződve, hogy

„hasonló sorsú” gyermekekkel, tanu-

lókkal szeretne foglalkozni, belevág-

hat. S hogyha sikeresen befejezte a

szakmai képzést, elmondhatja, hogy

hallásvesztesége által különleges

szakmai tudás birtokába jutott. A

sokszor átélt és hangoztatott hátrá-

nyok itt a következőképp kerülnek

előtérbe:

1. Az, hogy tisztábban van a hallás-

hiány okozta korlátokkal, előny szak-

mai tudásának gyarapításában. A hal-

lássérült gyógypedagógus ismeri hal-

lásbeli korlátait, ezért jobban tekin-

tettel tud lenni arra, hogy a tanulók

mi mindent nem hallhatnak. Ismeri a

szókincsbeli, szövegértési nehézségei-

ket, mert van több-kevesebb efféle ta-

pasztalata, tudja, min kell ilyenkor ke-

resztülverekednie magát, és tapaszta-

latait módjában áll kiegészíteni az

egyetemen szerzett tudással. 

2. Ha ismeri a szövegértés nehézsé-

geit, olyan feladatokat, tananyagokat

tud készíteni, amelyek a tanulók szá-

mára „elérhetők”, változatosak és

VIZUÁLISAK – a siket tanár na-

gyobb mértékben fog a vizuális megje-

lenítésre támaszkodni, mert tudja, hogy

a megértendőket elsősorban LÁTNIA

kell a tanulónak. Ma már az ilyen

szemléltetésre rengeteg eszköz van. 

3. A jelnyelv ismerete és átadása se-

gíti a tanulók gondolkodását, szöveg-

értését, expresszív kifejezésmódját. A

hallássérült tanulók bizonyos helyze-

tekben nem értik, amit a beszélő pe-

dagógus mond, vagy nem értik a táb-

lára felírt, könyvből olvasott szöveget.

Ilyenkor az egész szövegkörnyezetet

meg kell magyarázni, nemcsak egyes

szavakat. A siket gyógypedagógusnak

itt jó lehetősége van élni a jelnyelven

való magyarázattal, mivel a jelnyelv a

siket gyermek természetes kommuni-

kációs eszköze. Ezáltal a kommuni-

káció és a gondolkodás fejlesztése

egyaránt előtérbe kerül.

4. Ha a hallássérült gyógypedagó-

gus tagja (volt már) siket közösség-

nek, akkor jobban érti és ki tudja

használni a közösségen belül elterjedt

szokásokat. A siketközösségnek van

kulturális identitása, és a siketkultúrá-

hoz hozzátartoznak a jelnyelvhaszná-

laton kívül egyes kommunikációs

szabályok: pl. a szemkontaktus és jó

fényviszonyok biztosítása, valamint a

hallássérült személyek életében jelen

levő kiegészítő elemek: rezgő- és vil-

lantócsengő, füstjelző, rezgő ébresztő-

óra stb. 

5. A hallássérült gyógypedagógus

saját személyével is pozitív követési

mintát mutat a tanulóknak. Jelenléte

megerősíti bennük azt, hogy egyenlő

értékűek a társadalomban, és új élet-

helyzetekben bátran fordulhatnak

hozzá. „Ebben a problémában és ez-

zel él, meg lehet vele beszélni az élet

dolgait” – gondolják. 

6. Az empatikus látásmódnak kö-

szönhetően érzékelteti a tanulókkal,

A gyógypedagógus, ha siket
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hogy nagyon fontos, hogy legyen sa-

ját véleményük, és ki is tudják fejezni,

s a véleménynyilvánításnak a tanár-

diák viszonyban kölcsönösnek kell

lennie!

Az egyetemen elsajátított tudást

remekül kiegészíti tehát a megszer-

zett saját tapasztalat. De ez nem

minden, hanem jön még hozzá a

harmadik dolog: „A tudás megszer-

zése mellett éppen ezért szükséges a

közvetlen kapcsolat az érintettekkel,

naponta órákat együtt lenni.” (Mes-

terházi, 2016)

Így van. Itt különösen azok a hal-

lássérültek lesznek előnyben, akik

már előzőleg is kapcsolatba kerültek

más hallássérültekkel, illetve megfor-

dultak siketközösségben. Tudják,

hogy milyen stílusjegyek jellemzik

őket, ismerik a gondolkodásmódju-

kat. S állandó odafigyeléssel egyre

több tapasztalatot szereznek. „A sze-

mélyes tapasztalat azonban nem elég

önmagában, mert minduntalan új

szakmai kérdések merülnek fel.”

(Mesterházi, 2016)

És itt hatalmas ereje van az önrefle-

xiónak, hiszen a gyógypedagógusnak

szakmai pályafutása során rengeteg-

szer fel kell tennie magában a követ-

kező kérdéseket, akár halló, akár nem:

– Jól csinálom-e azt, amit csinálok?

– Mikor és mennyit kell változtat-

nom a módszereken, a tanítás mene-

tén, a didaktikai eszközökön?

– Mikor és mennyivel kell kiegészí-

tenem az új/megváltozott módszere-

ket?

– Mennyi feladatot bírnak el a ta-

nulók, és terhelhetőségüket hogyan

kell személyre szabottan megváltoz-

tatnom?

– Kivel milyen módon kell kom-

munikálni, és én megfelelően te-

szem-e? Ha jelnyelven tanítok,

mennyit értenek belőle a tanulók? És

ha hangzó nyelven? 

– Az oktatás-nevelés hatékonysága

a folyamatos differenciálásban és a

megfelelő kommunikációban rejlik.

A tanulók nem volnának tanulók,

ha időnként nem igyekeznének csí-

nyeket is elkövetni. Mindig ráéreznek

a gyógypedagógus gyenge pontjaira,

akár hallássérült, akár nem, és némi-

képp próbálják feszegetni a határokat,

főleg az elején, mikor még nem isme-

rik jól a hallássérült tanárt.

Ilyen tekintetben a következő há-

rom dolgot kell megemlíteni:

1. A tanulók gyakran azt hiszik,

hogy a hallássérült pedagógus közt és

őköztük jóval kisebb a távolság, mint

általában a tanár-diák viszonyban.

Úgy gondolják, hogy az azonos álla-

pot folytán barátok és sorstársak.

Ezért nagyon szeretik lerombolni a

távolságtartást és oda nem illő módon

kezelni a tanárt. Ezt pedig az utóbbi

csak egyféle módon tudja kivédeni:

világosan és egyértelműen kell visel-

kednie a tanulókkal, mindennemű bi-

zalmaskodás nélkül, és ami a legfon-

tosabb: testbeszédével s vizualitásával

is ezt kell megjelenítenie, mert a ta-

nulók erre építenek. 

2. Második nem ritka tévhitük,

hogy a hallássérült gyógypedagógus

kevesebbet tud náluk – akármennyire

hihetetlenül hangzik is ez. Az ilyen

elképzelés nyilván az előző tévhitből

ered. S a tanuló azt gondolja, hogy

mivel sorstársa a hallássérült gyógy-

pedagógusnak, joggal várhat tőle el-

nézést. Észérvekkel kell tárgyalni ve-

le, és bemutatni neki, hogy mit nem

tud, s a gyógypedagógus miben lehet

segítségére.  

3. A tanulók jó lehetőségeket tud-

nak kialakítani olyan helyzetekből,

amelyeket a hallássérült tanár nem

érzékelhet. Ez különösen kellemetlen

számára, hiszen érzékeny pontjára ta-

pintottak rá, és kínosan érzi magát a

kollégái előtt. A gyerekek azonban –

akár hallássérültek, akár nem – kere-

sik a gyenge pontokat. És ilyenkor is

csak a világos kommunikáció segít.

A buktatók ellenére a tanulók is ké-

pesek felismerni a pozitívumokat. Ha

túljutottak azon, hogy keressék a

gyógypedagógus hibáit, meglátják azt

is, amit becsülhetnek benne, és ezek a

következők:

1. A kommunikációs akadályok

megszűnését értékelni szokták. Mivel

a hallássérült gyógypedagógus foko-

zottabban érzékeli, mi az, amit a ta-

nulók nem érthetnek, nagyobb érzé-

kenységgel foghat a magyarázatához.

Fel tudják ismerni, hogy jól szót tud-

nak vele érteni.

2. Érthetően meg tudja magyarázni

az új vagy ismeretlen szavakat, tan-

anyagot, mondatokat, szövegkörnye-

zetet.

3. Olyan gyakorlatot tud kialakíta-

ni, amely a tanuló számára vállalható

és kezelhető lesz, érthető s teljesíthe-

tő feladatokkal.

4. Jobban épít a vizuális megjelení-

tésre.

A szakmában lévő gyógypedagógu-

sok – akár hallók, akár nem – külön-

féle oktatási módszereket és didakti-

kai eszközöket használnak a nevelés-

oktatás folyamán, melynek sokszínű-

ségét, sokrétűségét e sorok írója nem

vitatja. De mindemellett és minde-

nekelőtt csak azok az oktatási mód-

szerek és eszközök válnak be a hallás-

sérült tanulók esetében, amelyek a vi-

zualitásra, vizuális megjelenítésre

épülnek. És ebben igen jók tudnak

lenni a hallássérült gyógypedagógu-

sok: ez az ő kiemelkedő pluszértékük.

Nem azt szeretném mondani, hogy

mindenki dolgozzon ilyen módsze-

rekkel. Hanem azt, hogy legyen olyan

is, aki ezt is teszi.

dr. Hefty Angéla

A cikk a Mesterházi Zsuzsanna

professor emerita 80. születésnapja és

a tudomány ünnepe alkalmából 2016.

november 24-én Budapesten tartott

konferencián elhangzott prezentáció

szerkesztett változata. 

Interjú Mesterházi Zsuzsannával: 

www.elte.hu/content/a-gyogypedag-

ogia-magat-a-gyogypedagogust-is-

atalakitja.t.12259.
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A Romániai Magyar 
Gyógypedagógusok Egyesülete 

A múlt év szeptemberében Csíkszeredában tartott Együtt

a fogyatékkal élőkért című konferencia egyik társszervezője

volt a Romániai Magyar Gyógypedagógusok

Egyesülete. A szervezetet Nagy Szilárd elnök

segítségével mutatjuk be, aki szabadidejében,

minden anyagi juttatás nélkül látja el tisztsé-

gét, csakúgy, mint a két alelnök, a titkár és a

pénztáros. 

A 2004 óta működő egyesületnek több

mint 200 tagja van. „Mindenki tagja lehet, aki

úgy érzi, hogy közel áll ehhez a szakmához:

pszichológusok, gyógypedagógusok, logopé-

dusok, tanárok, tanítók, sőt szülők is – mond-

ja az elnök. – Szakosztályok nincsenek, mert

kisebbségben vagyunk. Ha például létre akar-

nánk hozni a hallássérültek szekcióját, az

nagyjából a kolozsvári Kozmutza Flóra Hal-

lássérültek Speciális Iskolájának munkakö-

zösségét jelentené, mert az országban más-

hol nincsen ilyen magyar iskola. A tagdíj

jelképes, évi húsz lej (kb. 4,4 euró – a

szerk.).”  

Romániában a Babeș–Bolyai Tudomány-

egyetemen folyik magyar nyelvű gyógypedagó-

gus- és pszichológusképzés, a Sapientia Erdélyi Ma-

gyar Tudományegyetemen pedig a szociálpedagógia szakon

lehet képesítést szerezni a segítő szakmákhoz. De tovább-

képzésre már csak román nyelven van lehetőség. Ezért az

egyesület alapvető célja magyar nyelvű továbbképzések

szervezése, hogy ezáltal segítse a fogyatékossággal élők

ügyét. Részt vesz minden olyan fórumon, ahol erre lehető-

ség van. „Többek között ez a konferencia is ilyen, az erdélyi

magyar gyógypedagógusoknak, illetve a segítő szakmákban

dolgozóknak egyik legfontosabb konferenciája. Negyedik

éve vagyunk társszervezői. A főszervező Gyulafehérvári

Caritas fogyatékosokkal foglalkozó ágazatának a csapata re-

mek csapat, együtt tudunk gondolkodni. Mi szakembereket

ajánlunk, vagy olyan magyarországi szakembereket hívunk

meg, akiknek a munkáit már az egyetemi képzés alatt meg-

ismertük. Törekszünk rá, hogy olyan előadókat halljunk,

akik a gyakorlatban dolgoznak, és módszereket tudnak ne-

künk átadni, mert ez segít nekünk. Az egyetem elvégzése

után ugyanis csak országos, „mamut”-képzések vannak,

amikor egy-egy európai uniós projektbe mindent belegyúr-

nak. Ezekre tömegesen jelentkeznek, így lehetetlen a gya-

korlati dolgokat elsajátítani, és sok esetben nem igazán se-

gítik a munkát. A részvevő kap egy papírt, de minimális,

amit a hallottakból a gyakorlatban effektíven fel tud hasz-

nálni. Az Együtt a fogyatékkal élőkért című

konferencia, amelyet már tíz alkalommal ren-

deztek meg, azért örvend nagy sikernek, mert

magyar nyelvű továbbképzésnek felel meg, és

a másik társszervezője, a Romániai Magyar

Pedagógusok Szövetsége a román állam által

is elismert tanúsítványt tud adni a pedagó-

gusnak a részvételről.” 

A terveikről szólva elmondta, hogy olyan

akkreditált képzéseket szeretnének szervezni,

amelyek évente rendszeresen megismétlőd-

hetnének, de ez nem egyszerű. „Azért nehéz-

kes a megvalósítása, mert csak pár olyan kol-

léga van, aki akkreditált képzést tarthat. A

magyarországi szakemberek által tartott

képzéseket meg nem ismerik el nálunk,

bár uniós tagok vagyunk. Itt, Hargita

megyében, ahol tömbmagyarság él, le-

het, hogy könnyebb kivitelezni, mint ná-

lunk, Kolozs megyében, ahol kevesebben

vagyunk. Mégis ebben látnánk fantáziát,

pontosabban a kollégák igénylik, hogy minél

több akkreditált képzést szervezzünk, ugyanis az

oktatási rendszerben ezekre kreditpontot kapnak. Kezdet-

ben azt mondtam erre, hogy nem, a gyógypedagógus akkor

jöjjön, ha valóban érdekli a dolog, ne pedig azért, mert kell

a papír. De ez a véleményem most megdőlni látszik. A kép-

zéseken való részvétel többek között azért fontos, mert aki-

nek megvan bizonyos számú kreditpontja, leépítés esetén ő

maradhat, és azokat küldik el, akik nem vettek részt képzé-

seken. A képzéseket pályázatokból szoktuk megvalósítani, a

Bethlen Gábor Alap és a Comitas Alapítvány támogatásá-

val. Uniós pályázatokkal azért nem próbálkozunk, mert ha-

talmas munka, és csak fizetett alkalmazottal tudnánk végig-

csinálni.” 

Nagy Szilárd egyébként fejlesztőpedagógus, és a kolozs-

vári Báthory István Elméleti Líceumban tanulásban akadá-

lyozott gyerekekkel foglalkozik. Mint mondja, ha a pedagó-

gus jelzi, hogy van az osztályában a tanulás terén problémás

gyerek, egy szakembergárda felméri a részképességeit, hol

vannak lemaradásai, és mik az erősségei. Ilyenkor vagy egyé-

nileg foglalkozik vele külön teremben, vagy bemegy az órá-

ra, és a pedagógussal együtt segítik őt.

(t)
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Az elmúlt pár évben pozitív változások
álltak be a pozsonyi tömegközlekedésben.
Egyre több buszjárat alacsony padlós, így
nem kell szűk lépcsőkön, a korlátokba ka-
paszkodva, halált megvető bátorsággal fel-
szállni rá. Az embernek csak ugyanakkorát
kell lépnie, mintha gyalogolna, s máris fent
van a buszon. Persze óriási segítség ez
azoknak, akik csak kerekesszékkel tudnak
közlekedni, mivel könnyedén fel lehet őket
tolni, minden megerőltetés nélkül. Szép

tágas helyek vannak kihagyva a kerekesszék, illetve babakocsi számá-
ra. A problémát abban látom, hogy közel sincs még az összes járaton
akadálymentes feljárat. Így mindig alaposan át kell gondolni, hová
szeretnénk menni, és hogy azon az útvonalon közlekedik-e akadály-
mentes járat. Ezért inkább autóval szeretek járni mindenhova, ahova
csak lehet. Pozsonyban elég jól lehet autóval közlekedni. Ami gondot
okozhat, az a parkolás. A városban ugyanis sok az autó, és kevés a par-
kolóhely. Mozgássérülteknek kijelöltből pedig még kevesebb van.
Szemfülesnek kell lenni, hogy találjunk szabadot. Gyakori jelenség,
hogy az ilyen parkolóhelyet terepjáróval foglalják el. A tulajdonosnak
így nem kell féltenie drága autóját attól, hogy más jármű megkarcol-
ja, mivel jó széles parkolóhelyre állt be. Csak azt felejti el, hogy ezt
nem az ő terepjárójának alakították ki, hanem azért, hogy az egész-
ségkárosodottak könnyebben ki tudjanak szállni a gépjárműből. Akár
egyedül teszik ezt, akár segítségre van szükségük.

Mivel sokszor jártam már külföldön, utazásaim során sokféle ta-
pasztalatot gyűjtöttem. Nyugat-Európában nem bevett szokás elfog-
lalni a mozgássérültek számára kijelölt helyet, és sokkal több kijelölt
parkolóhelyet találunk, mint tájainkon. S egy nyugati országban na-
gyon frappáns felirattal találkoztam. Azoknak volt címezve, akik
egészséges létükre beálltak a sérültek számára kijelölt parkolóba. Így
szólt: „Ha elveszed a parkolóhelyemet, vedd át az egészségi problémá-
imat is.” Gondolom, aki ezt elolvassa, legalábbis elgondolkozik azon,
hogy újból beálljon-e ilyen parkolóhelyre. Szerintem tanulságos lenne,
ha időnként mifelénk is megjelenne egy-egy hasonló felirat. Az, hogy
Nyugaton szinte alig fordul elő ez a fajta szabálysértés, nagyfokú em-
pátiára utal. Az ottani társadalmakban sokkal inkább elismerik az
egészségkárosodottakat. Egyenrangúaknak tekintik őket az egészsé-
gesekkel. Ez a szemlélet az élet minden területén megmutatkozik. A
rendszerváltás óta Szlovákiában is sok pozitív változás figyelhető meg
ilyen szempontból, de van még mit tenni azért, hogy utolérjük Nyu-
gat-Európát.

Nagy Júlia

Miért nehéz a fogyatékosság-
gal élőknek a közlekedés? 

A pszichológus 
válaszol

Tisztelt Pszichológusnő!

Van egy 12 éves egészséges fiam és egy kö-

zépsúlyos értelmi fogyatékos 5 éves kislányom.

Többször alakul ki köztük veszekedés. Egye-

dül nevelem őket. Én a nagyobbat mindig tü-

relemre intem, hiszen a kicsi nem mindig tu-

datosan dobálja szét a holmiját. A nagyobb-

nak okosabbnak kéne lennie, jobban elpakolni

a dolgait. Neki kellene az okosabbnak lennie.

Hogyan tudok igazságot tenni köztük? Meg

tudom előzni a veszekedést?

Köszönöm a segítségét.

Szabó Szilvia

Tisztelt Anyuka!

Ez a helyzet bonyolult, mert egy 12 éves

egészséges fiú kamaszodik, és a szülőktől való

érzelmi leválás

a fő feladat

számára. Ke-

resi önmagát,

még nem fel-

nőtt, de már

nem egészen

gyerek. Rosszul

viselheti, hogy

a kishúga mindennap puszta szeretetvágyból

dobálja a dolgait. Szülőként segítenie kell, hogy

a fia minél inkább önálló lehessen. Egyedül

járjon iskolába, találkozhasson délután a bará-

taival. Ha vannak barátai, és kap teret, hogy a

kamaszkorral járó határpróbálgatásokat meg-

élje, akkor valószínűleg a kishúgával együtt

töltött időt is nyugodtabban fogja megélni.

Üdvözlettel: Boros Dóra Barbara 

tanácsadó szakpszichológus

Várjuk Olvasóink további kérdéseit. Ha

sérült vagy sajátos nevelési igényű gyer-

mekük nevelésével, beilleszkedésével kap-

csolatban tanácsra, segítségre volna szüksé-

gük, bátran írják meg problémájukat a

carissimi.lap@gmail.com e-mail- vagy a

Bučinová 14, 821 07 Bratislava postacímre.

Felhívás 
Kérjük tisztelt Olvasóinkat, hogy ha lakcímet változtatnak,

tudassák szerkesztőségünkkel. Ezzel megkönnyítik a munkán-
kat. Köszönjük.
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Jana Dubovcová, az alapvető jogok biztosa 2014-től
vizsgálja középületeink akadálymentességét, tekintettel a
mozgás-, látás- és hallássérült, illetve idős vagy babakocsis
kliensek igényeire. A munka-, szociális és családügyi hiva-
talok után 2016-ban a rendőrségi ügyfélirodák, kórházak
és iskolák voltak soron. 

Az akadálymentes hozzáféréshez való jogot a fogyaté-
kossággal élő személyek jogairól szóló, Szlovákia által
2010-ben ratifikált ENSZ-egyezmény 9. cikke így hatá-
rozza meg: „A fogyatékossággal élő személyek önálló élet-
vitelének és az élet valamennyi területén történő teljes kö-
rű részvételének lehetővé tétele végett a részes államok
megfelelő intézkedéseket tesznek, hogy másokkal azonos
alapon biztosítsák a fogyatékossággal élő személyek szá-
mára a fizikai környezethez, a közlekedéshez, az informá-
cióhoz és kommunikációhoz …, valamint más, nyilváno-
san hozzáférhető vagy rendelkezésre álló lehetőségekhez
és szolgáltatásokhoz való hozzáférést mind városi, mind
vidéki területeken. Ezek az intézkedések, amelyek maguk-
ban foglalják a hozzáférési akadályok és korlátok beazo-
nosítását és felszámolását, többek között a következőkre
vonatkoznak: 

a) épületek, utak, közlekedés és más bel- és kültéri léte-
sítmények, így iskolák, lakóházak, egészségügyi létesítmé-
nyek és munkahelyek;

b) információ, kommunikáció és egyéb szolgáltatások,
köztük az elektronikus szolgáltatások és segélyhívó szol-
gáltatások.”

*  *  *
A három területen végzett vizsgálatról közzétett jelen-

tések általában siralmas állapotokról tanúskodnak, de az
iskolákban volt a legrosszabb a helyzet. Az ombudsmani
hivatal munkatársai az ország nyolc megyei hatáskörű ál-
lami kórházát, tíz más egészségügyi intézményt, harminc
rendőrségi ügyfélirodát és huszonnégy pozsonyi oktatási
intézményt (az összes tanintézmény tíz százalékát), azaz
10-10 alap-, közép-, ill. speciális iskolát, valamint 4 felső-
fokú tanintézményt látogattak meg. Vizsgálták a bejárat,
az épület (kórházak esetében akár több épület) belsejében
való mozgás, a WC-k, a parkolás akadálymentességét és az
érzékszervi fogyatékossággal élők akadálymentes hozzáfé-
rését. 

*  *  *
Bár a vizsgált kórházépületek többségének a bejárata

akadálymentes, tehát nincs küszöb, lépcső (esetleg rámpa

vagy kültéri lift áll rendelkezésre), olyanokat is találtak,
ahová csak lépcsőn lehet bejutni, mert műemlék épületek,
vagy mert a vizsgálat ideje alatt átalakítás folyt bennük.

Esetenként túl meredek, csúszós, korlát nélküli, rozoga
volt a rámpa, vagy nem működött a lépcsőlift, tehát nem
feleltek meg az akadálymentesség követelményeinek. A
beltéri felvonók többnyire elavultak, ajtajuk ugyan széles,
mert betegszállításra is használják őket, de a hívógomb a
kerekesszékesek számára elérhetetlen magasságban van,
hiányzik a kapaszkodó, ülőke, a látássérülteknek a nyomó-
gombok melletti Braille-írásos tájékoztatás, az emeletek
hangos bemondása. A legsúlyosabb hiányosság, amikor
egyáltalán nincs lift, s bizony találtak olyan rendelőintéze-
teket, ahol csak lépcső vezet fel az emeletre. Több kórház-
ban, illetve egészségügyi intézményben nincs akadály-
mentes mosdó, vagy a meglévő nem felel meg az előírá-
soknak. Előfordult, hogy még a recepciós sem tudta, hol
található. Az ombudsmani hivatal munkatársai azt tapasz-
talták, hogy a kórházvezetők sok esetben nem érzik fele-
lősnek magukat az ilyesféle szabálytalanságokért, pénzhi-
ányra hivatkoztak, miközben az akadálymentesítést – az
építési előírásokat megszegve – az épületek felújításakor
sem végezték el. Összegzésként az ombudsman megálla-
pította, hogy Szlovákiában nem biztosított az egészség-
ügyi intézmények akadálymentessége, ezáltal a fogyaté-
kossággal élő emberek esetében nem érvényesül a szabad
orvosválasztás és az egészségügyi ellátáshoz való egyenlő
hozzáférés joga. Az akadálymentesség nemcsak egy defi-
níció a jogrendben, hanem a fogyatékossággal élő páciens
napi gondja, amikor nem a szaktudása alapján, hanem

Akadályok kórházakban, 
a rendőrségen, iskolákban
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aszerint kénytelen orvost választani, hogy rendelője a föld-
szinten van-e, nem pedig az emeleten. 

*  *  *
A 30 vizsgált rendőrségi ügyfélirodából háromba egyál-

talán nem lehetett akadálymentesen bejutni, több esetben
túl meredek volt a rámpa, a lépcsőliftet pedig csak segít-
séggel lehetett használni. 28 épületben semmi sem segí-
tette az érzékszervi fogyatékossággal élők bejutását és az
épületben való akadálymentes közlekedését, még új vagy
nemrégiben felújított épületekben sem. Négy esetben az
ügyfélirodához csak lépcsők vezettek. Itt az alkalmazottak
kézben vitték fel a kerekesszékes klienseket. Kilenc helyen
nem volt akadálymentes mosdó, hét esetben pedig csak
részben felelt meg az előírásoknak. Mozgáskorlátozottak
számára csak 17 helyen volt kijelölt parkoló. A törvény
előírja, hogy a közhivatalokban jelnyelvi tolmácsnak kell
segítenie a hallássérültek ügyintézését. Egyetlenegy olyan
irodát sem találtak, ahol ilyet alkalmaztak volna. Az ott
dolgozók szerint nincs is rá szükség, mert a hallássérültek
családtag vagy személyi segítőjük kíséretében jönnek
ügyeiket intézni. Az ügyfélirodákban azzal érveltek a hiá-
nyosságok feltárásakor, hogy kevés fogyatékossággal élő
ügyfelük van, és nem szoktak panasszal élni. A járási rend-
őrparancsnokságok igazgatói a kisebb hiányosságok egy
részét már a vizsgálat ideje alatt megpróbálták megszün-
tetni, főleg a hiányos tájékoztatást, mellékhelyiségek meg-
jelölését, látássérülteket segítő kontrasztos vezetőcsíkok
felragasztását illetően. A nagyobb beruházást igénylő át-
alakítások tervbevételére pedig ígéretet tettek.  

*  *  *
Az ENSZ-egyezmény 24. cikke 1. pontjának értelmé-

ben „a részes államok elismerik a fogyatékossággal élő sze-
mélyek oktatáshoz való jogát”. Ennek egyik feltétele az is-
kolák akadálymentessége. Ám a vizsgálat eredménye le-
sújtó: a huszonnégy tanintézményből kilencbe lehet aka-
dálymentesen bejutni – bár a rámpák itt sem feleltek meg
minden esetben az előírásoknak –, háromnak a bejárata

részben akadálymentes, tizenkét épületbe pedig csak lép-
cső vezet. A bejárati ajtók többnyire nehezen nyílnak, a
lépcsők mellől hiányzik a korlát, s nem jelölték meg az al-
só és a felső lépcsőfokot. Egyetlen alapiskola belterülete
sem akadálymentes, a középiskolák közül is csak a moz-
gássérültek szakközépiskolájáé az. Az egyik gimnázium-
ban van ugyan lift, de keskeny az ajtaja, és két magas lép-
csőfok vezet hozzá. A felsőoktatási intézményekben jobb
a helyzet, bár korántsem kielégítő. Az épületekben liftek,
lépcsőliftek, rámpák találhatók, ám nem minden esetben
akadálymentes az átjárás az egyes terek között. Elgondol-
kodtató, hogy a Szlovák Műszaki Egyetem Műépítészeti
Karának épülete – tehát ahol a jövő tervezőmérnökeit ké-
pezik – sem kívül, sem belül nem akadálymentes. A moz-
gássérültek iskolája kivételével egyetlen alap- és középis-
kolában sem találtak akadálymentes mosdót, a felsőokta-
tási intézményekben – egy épület kivételével – igen,
ugyanakkor helyenként hiányzott a kapaszkodó, és volt,
amelyet tisztítószerek és takarítóeszközök raktárának
használtak. A 24 vizsgált intézményből csak négynek a
közelében van mozgássérült-parkoló, és egyetlen épület
sem akadálymentes az érzékszervi fogyatékossággal élők
számára. 

Az igazgatók a kritikai észrevételekre hasonlóan reagál-
tak, mint a kórházi vezetők: gyakori volt a pénzhiányra va-
ló hivatkozás, pedig az akadálymentesítés nem minden
esetben igényel pénzt, és sok helyen az iskolaépület felújí-
tásakor is megfeledkeztek róla. Az alap- és középiskolák
igazgatói és a fenntartói nem tartják fontosnak az aka-
dálymentességet, hiszen – véleményük szerint – ez az ő ta-
nulóikat nem érinti. Az egyik városrész iskolafenntartójá-
nak megjegyzésétől az ombudsmannak a lélegzete is el-
akadt: nincs szükség akadálymentesítésre, mert a fogyaté-
kossággal élő gyermeknek speciális iskolában a helye.

Az ombudsman jelentésében számos ajánlást fogalma-
zott meg a törvényhozó és végrehajtó szerveknek. Válto-
zásra azonban csak akkor számíthatunk, ha – Kálmán
Zsófia szavaival élve – a fejekben és a szívekben megtör-
tént az akadálymentesítés.

(t)

Kedves Olvasóink, írják meg az akadály-
mentesítéssel kapcsolatos tapasztalataikat: üt-
köztek-e akadályba ügyintézéskor, orvosnál,
iskolában, utazáskor stb., vagy ellenkezőleg:
akadálymentes megoldásokkal találkoztak.
Levelüket a carissimi.lap@gmail.com e-mail-
vagy a Carissimi, Bučinová 14, 821 07 Bratis-
lava postacímre várjuk.

Illusztrációs képek: világháló
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Újdonságok a jogszabályokban
Változás a társadalombiz-

tosításról szóló, 461/2003-as

sz. törvényben:

2017. január elsejétől az ál-

lam fizeti a nyugdíjbiztosítást

azok számára, akik gondozá-

si díjban részesülnek, illetve akik leg-

alább havi 140 órában személyi segítő-

ként működnek, mégpedig abban az

esetben, ha nincs nyugdíjbiztosításuk,

nem mentek korkedvezményes nyug-

díjba, és nem rokkantnyugdíjasok, de

mint gondozók vagy személyi segítők

bejelentkeztek nyugdíjbiztosításra. Új-

donság, hogy a nyugdíjbiztosítás idő-

tartamának nincs felső határa (koráb-

ban legfeljebb 12 év lehetett). 

Mindehhez a következő feltételek-

nek kell teljesülniük: az érintetteknek

ki kell tölteniük egy regisztrációs

nyomtatványt (Registračný list FO), és

benyújtaniuk a Szociális Biztosítóhoz;

ha változik a gondozó / személyi segí-

tő vagy a gondozott/segített személye,

ellenőrizni kell, hogy továbbra is folya-

matban van-e a nyugdíjbiztosítás, ne-

hogy megszakadjon az időtartama. A

biztosítás időtartama akkor szakadhat

meg, ha valaki egyéb bevételei alapján

fizeti a biztosítást, továbbá ha rokkant-

nyugdíjassá válik, vagy ha a gondozott

személy nagykorú lesz. 

Változások a súlyos fogyatékosság-

gal élők anyagi támogatásáról szóló,

447/2008-as sz. törvényben:

Valószínűleg kevesen vannak olya-

nok, akik ne hallottak volna róla, hogy

a gondozási díj összege 2017. január

elsejétől 27 euróval emelkedik. Egyút-

tal megváltozott a gondozási díj össze-

gére kiható jövedelemhatár: a gondo-

zott személy jövedelme miatti gondo-

zásidíj-csökkentés most már csak a lét-

minimum 1,7-szeresét meghaladó jö-

vedelem felett történik. Tavaly decem-

berig ez a szorzó 1,4 volt. 

A 27 eurós emelést nem tudom po-

zitívan értékelni: bár a gondozók bizo-

nyára minden eurónak örülnek, ez az

összeg túl kevés az életminőség-javu-

láshoz. A jövedelemhatár emelése vi-

szont kedvező változás, hiszen a gon-

dozói díj összegét ezentúl csak a

336,75 eurót meghaladó jövedelemnél

fogják csökkenteni; korábban ez az

összeg 277,33 euró volt.

További jelentős változások történ-

tek a jövedelem vizsgálatának szabá-

lyaiban. Ezentúl nem számít jövede-

lemnek az egészségkárosodás okozta

hátrányok leküzdésére szolgáló ado-

mány és az adott naptári évben egy fel-

nőtt személynek juttatott, a létmini-

mum 12-szeresét, azaz 2377,08 eurót

meg nem haladó pénzadomány sem,

amelyet pl. segédeszköz-vásárlásra,

gyógykezelésre, rehabilitációra fordíta-

nak. Ilyen esetekben ezentúl nem

csökkentik vagy vonják meg a gondo-

zói díjat, illetve más anyagi támogatást. 

Itt feltétlenül meg kell említeni, hogy

a fogyatékossággal élő személyek kép-

viselői részt vettek a törvény társadalmi

vitájában. Több javaslatukat figyelmen

kívül hagyták, pl. a személyi segítők dí-

jazásának emelésére vonatkozót, de

azért sikert is elkönyvelhettek: a cisztás

fibrózisban szenvedő gyermekek szülei

követelésének eleget téve ezentúl ilyen

diagnózis esetén is igényelhető támo-

gatás személygépkocsi-vásárláshoz. Ér-

dekesség, hogy az anyagi támogatások-

ról szóló törvényben még ebben a vá-

lasztási ciklusban, legkésőbb 2019-ben,

nagyobb változások várhatók.

Változás a Munka-, Szociális és

Családügyi Minisztérium 7/2009-es

sz. rendeletében: 

A rendeletet, amely tartalmazza a se-

gédeszközök listáját, és meghatározza

a megvásárlásukhoz nyújtott támoga-

tás maximális összegét, első alkalom-

mal módosították. A listán szereplő se-

gédeszközökre a munka-, szociális és

családügyi hivatalokban lehet támoga-

tást igényelni.

A piaci ár megváltozásával össz-

hangban huszonöt segédeszköznek

módosult az ára. Némelyikét emelték,

másokét csökkentették. Például a sze-

mélyi számítógép esetében a csökke-

nés 400 euró, az új ár: 1200 euró.

A listáról hat segédeszközt (fényin-

dikátor, fax, író telefon, telefonkagyló-

tartó, írógép, vaknavigátor) töröltek,

négy újat (hordozható rámpa, számító-

gép érintés nélküli vezérlésére szolgáló

készülék – a programot is beleértve, vé-

cécsészére szerelhető zuhanyozóülőke,

hordozható digitális felolvasókészülék)

pedig felvettek rá. 

A minisztériumi rendelettel kapcso-

latban fontos tudni, hogy gyakran ösz-

szetévesztik egymással a „segédeszköz

árából maximálisan figyelembe vehető

összeg” és a „támogatás összege” fogal-

makat. Nem ugyanarról van szó. A se-

gédeszköz árából maximálisan figye-

lembe vehető összeg az az összeg,

amelyből kiszámítják a támogatást, és

amely a felső határt jelenti abban az

esetben, ha a segédeszköz drágább. Ha

pl. a segédeszköz árából maximálisan

figyelembe vehető összeg 1000 euró,

de maga a segédeszköz 2000 euróba

kerül, akkor a támogatás nagyságát az

ezer euróból számítják ki, és ezt az ösz-

szeget az igénylő anyagi helyzetéhez

mérten még csökkenthetik is.

Kérdéseikre szívesen válaszol:

Köböl Tibor szociális tanácsadó

Izomsorvadásos Betegek 

Országos Szervezete

e-mail: kobol.omdvsr@gmail.com

tel.: 0948/046 672
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Megörültem a felkérésnek, hogy írjak

valamit Bíró Szabolcs filmjéről, az Aka-

dályzabálókról. Mondom, örültem neki,

mert már régóta foglalkoztatott a gondo-

lat, hogy kéne valami anyag Szabiról a

Carissimibe, hisz sok sorstársunknak lehet

buzdítás az ő példája. Neki ugyanis sike-

rült az, amiről sokan csak álmodozunk,

hogy kerekesszékben is teljes életet éljünk:

feleség, gyerek – család.

Bíró Szabolcsot, a székirodalom létreho-

zóját történelmi regények szerzőjeként is-

meri a történelemkedvelő olvasó. Alapos

felkészültséggel megírt történelmi kaland-

regényei és az Anjouk regényfolyam révén

már Magyarországon is ismerősen cseng a

neve. Aki azonban már régebbtől figye-

lemmel kíséri pályafutását, az még a Csak

Van zenekar énekeseként ismerhette meg.

Az együttessel még egy magyarországi ke-

reskedelmi tévé tehetségkutató műsorában

is kipróbálták magukat, de mindenki meg-

rökönyödésére az élő adások előtt vissza-

léptek. Közben megnősült, elvette szerel-

mét, majd megszületett a kisfiuk, Bence.

Megalapította a Csallóközi Anjou Károly

Bandérium hagyományőrző csapatot és a

Histórium Kiadót, amely történelmi regé-

nyeket, antológiákat, helytörténeti munká-

kat jelentetett meg.

Ebből a felsorolásból is látszik, hogy

Szabi nem szereti tétlenül tölteni a napja-

it, és én mindig is irigyeltem a vitalitását,

amellyel beint a sorsnak, s nem engedi,

hogy a kerekesszék határozza meg őt. Eh-

hez persze kellenek azok a segítők is, akik

mindig ott vannak körülötte, amikor álla-

potának az akadályaiba ütközik.

Legújabb projektje az Akadályzabálók

című dokumentumfilm, mely szorosan kö-

tődik az Anjouk regénysorozathoz, és ame-

lyet Szabi csak „székirodalmi road movie”-

ként emleget. Ámde álljanak itt a Csema-

dok honlapján olvasható ajánló sorok:

„Bíró Szabolcs regényíró minden év ta-

vaszán elindul egy legalább 8-10 állomá-

sos könyvpromóciós körútra – ez az ún.

székirodalmi könyvturné –, melynek az

írón és társain kívül 2016-ban aktív

résztvevője volt egy kicsi szürke GoPro

kamera is, mely rögzítette a könyvturné

legérdekesebb pillanatait. A fél év alatt le-

forgatott többórás nyersanyagból született

meg a 65 perces Akadályzabálók c. székiro-

dalmi road movie, mely valójában nem az

egyes előadásokról szól, és nem is a szerző

egyes könyveit kívánja reklámozni. Ehe-

lyett azt mutatja meg, ami a rendezvé-

nyek hivatalos része előtt és után történik,

azaz amit a közönség nem láthat. Az

amatőr útifilm arról a felhőtlen jó hangu-

latról szól, amely minden egyes székirodal-

mi könyvturné sajátja, és amely nélkül a

társaság útra sem kelne. Utazás, finom

ételek, jó helyek, vidámság és rock and roll.

Mindez őszintén, mesterkéltség és tabuk,

megrendezett manírok nélkül, szinte dog-

mafilmes nyerseséggel. Magyarország

négy keréken!”

Én ehhez csak annyit tennék hozzá,

hogy annak, aki követi a szerző YouTube-

csatornáját, nem lesz ismeretlen a film, hi-

szen a könyvturné minden egyes állomá-

sáról egy kb. félórás felvétel van fent. Ezért

is érdeklődéssel kezdtem el a filmet nézni,

hogyan lehet többórás anyagot úgy össze-

vágni, hogy semmi lényeges ne maradjon

ki belőle. Szerencsére nem kellett csalód-

nom, mert a film azt adta, amit az aján-

lóban ígér: „bulizós”, jó hangulatú film,

amely a Felvidéken és Magyarországon

játszódik. Mindamellett Szabi kritikus

szemmel figyeli azokat a helyeket, ahová

eljut, és nem mulasztja el megjegyezni, ha

az akadálymentesítés nincs vagy felemás

módon van megoldva.

Az Akadályzabálók bemutatója decem-

ber 2-án volt a Nem adom fel! kávézóban

Budapesten, és a YouTube-on tekinthető

meg. 

Sztakó Zsolt

* A road movie a filmnek egy műfaja. Jel-

lemzője, hogy a szereplők a film egészében

vagy egy részében hosszú utazáson vesznek

részt, egyik helyről a másikra vándorolnak.

Akadályzabálók, 
a hendikepes road movie*

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): IBAN: SK95 5200 0000 0000 05345665, BIC/SWIFT: OTPV SK BX, variab. symbol: 1111.
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A Carissimi Nonprofit Alap 2016-ban
Az adófelajánlásoknak köszönhető-

en tavaly tíz, fogyatékossággal élő

gyermeket nevelő családnak nyújtot-

tunk támogatást külföldi és itthoni

rehabilitációra és gyógyászati segéd-

eszközök vásárlásához. Hozzájárul-

tunk fogyatékos gyermeket nevelő

családok magyarországi nyári táborá-

nak és egy budapesti kirándulásnak a

költségeihez. 

Februárban a Családlánc tagszerve-

zeteként részt vettünk a magyar Or-

szágházban megrendezett Kárpát-

medencei családnapon. A házasság

hete alkalmából a Kárpát-medencei

Családszervezetek Szövetségének tá-

mogatásával megtartott Zarándoklat

a családokért című rendezvénysorozat

helyszínei közül Gömöralmágyon és

Komáromban voltunk jelen. A Nem-

adomfel Alapítvánnyal bekapcsolód-

tunk az Erazmus+ program nemzet-

közi ifjúságicsere-projektjébe, s en-

nek köszönhetően nyolc értelmi sé-

rült fiatal és kísérőik a kelet-magyar-

országi Szendrőládon erdélyi és ma-

gyarországi sorstársaikkal, ill. roma fi-

atalokkal töltöttek el együtt egy hetet:

kreatív foglalkozásokon keresztül

egymástól és egymásról tanultak,

identitásukat fejlesztették. Áprilisban

nyolcadik alkalommal voltunk társ-

szervezői az értelmi fogyatékos fiata-

lok galántai versfesztiváljának. Ki-

rándulást szerveztünk Budapestre ér-

telmi fogyatékossággal élő fiatalok-

nak és családtagjaiknak. A Petőfi Iro-

dalmi Múzeumban múzeumpedagó-

giai foglalkozást tartottak számukra,

utána pedig megnézték a Fővárosi

Nagycirkusz előadását. Májusban két

helyszínen: Galántán és Marcelházán

szakemberek bevonásával s önkénte-

sek segítségével kommunikációs és

önérvényesítő tréninget szerveztünk

értelmi és halmozottan fogyatékos fi-

ataloknak, szüleiknek és segítőiknek.

Júniusban a Carissimi is képviseltette

magát az Új dimenziók a fogyatékos

személyek szociális ellátásában című

budapesti konferencián. Szeptember-

ben Galántán, novemberben Duna-

szerdahelyen szerveztünk fórumot tíz

szülő, illetve szakember részére Sérült

gyermek/felnőtt a családban – ho-

gyan tovább? címmel. Szeptember-

ben meghívott szervezetként bemu-

tattuk tevékenységünket az Európai

Parlament Petíciós Bizottságának po-

zsonyi tényfeltáró ülésén. Ugyancsak

részt vettünk Csíkszeredában az

Együtt a fogyatékkal élőkért című

kétnapos konferencián. Füleki hely-

színnel társszervezői vagyunk a Csa-

ládlánc támogatásával októberben in-

dított magyar nyelvű önismereti, csa-

lád- és párkapcsolat-segítő tréningek-

nek, s bekapcsolódtunk az ugyancsak

októbertől működő magyar nyelvű

telefonos lelkisegély-szolgálat mun-

kájába. Ismét ott voltunk Dunaszer-

dahelyen a Kultúrával az akadályok

ellen c. rendezvényen. Novemberben

részt vettünk az ELTE Bárczi Gusz-

táv Gyógypedagógiai Karán tartott

negyedik magyar fogyatékosságtu-

dományi konferencián, a Szlovákiai

Magyarok Kerekasztalának érsekúj-

vári tanácskozásán s az ÉFOÉSZ

megalakulásának 35. évfordulója al-

kalmából rendezett budapesti ünnep-

ségen. Decemberben az ÉFOÉSZ

balassagyarmati Elfogadásért Önér-

vényesítő Egyesülete megalakulása 5.

évfordulójának ünnepségére is meg-

hívást kaptunk. 

Támogatóinknak (az SZK Kor-

mányhivatala, Bethlen Gábor Alap,

Kárpát-medencei Családszervezetek

Szövetsége, magánszemélyek) kö-

szönhetően a Szlovák Humanitárius

Tanács kiadásában tavaly is sikerült

megjelentetnünk lapunk, a Carissimi

hat számát. Ezek és a korábbiak le-

tölthetők megújult honlapunkról is

(www.carissimi.sk), ahol egyéb hasz-

nos információkat is találhatnak szer-

vezetünkről. A Facebook közösségi

hálón ugyancsak jelen vagyunk:

www.facebook.com/carissimina. 

A Carissimi Nonprofit Alap ön-

kéntes szervezet – kuratóriuma térí-

tésmentesen végzi munkáját –, tevé-

kenységét tavaly a Bethlen Gábor

Alap, az OTP Banka Slovensko, a po-

zsonyi székhelyű B & K Kft., az Eu-

rópai Néppárt, valamint jó szándékú

emberek segítették pénzadományuk-

kal, munkájukkal, adófelajánlásukkal. 

Köszönjük a segítséget, 

és kérünk mindenkit, aki teheti,

hogy idén is ajánlja fel adója 2 (ha ön-

kéntes munkát végez, 3) százalékát

szervezetünk, ezáltal a fogyatékosság-

gal élő gyermeket nevelő családok ja-

vára, s javasolja ezt másoknak is, hi-

szen minden eurót eljuttatunk azok-

nak, akik igazán rászorulnak. 

Tóth Erika

A jogi személyek és azok a természetes személyek, akik maguk készítik adóbevallásukat, az adóív megfelelő részébe

írják be a Carissimi adatait: IČO: 31821910; právna forma: neinvestičný fond; obchodné meno/názov: Carissimi n. f.;

sídlo-ulica: Nám. 1. mája; číslo: 10-12; PSČ: 81106; obec: Bratislava. Az alkalmazottak a lapunkban található nyilat-

kozatot töltsék ki, és az adó befizetését igazoló nyomtatvánnyal (ezt a munkaadójuk tölti ki) együtt április 30-áig jut-

tassák el a lakhelyük szerint illetékes adóhivatalba. Az adóhivatal címét megkereshetik az interneten: 

www.financnasprava.sk/sk/elektronicke-sluzby/verejne-sluzby/zistenie-miestnej-prislusnost. 

Ha szeretné, hogy azt, akinek adója 2 vagy 3%-át szánja, értesítsék felajánlása tényéről (nem az összegéről!), ezt x-szel

jelölje be a nyilatkozat megfelelő rovatában.
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Magyar–szlovák, szlovák–magyar szótár
(az) alapvető jogok biztosa – verejný ochranca práv
betegszervezetek – pacientske organizácie
cisztás fibrózis – cystická fibróza
Egészségügyi Felügyeleti Hivatal – Úrad pre dohľad nad

zdravotnou starostlivosťou
füstjelző – detektor dymu
gondozási díj – peňažný príspevok na opatrovanie
gyógytornász – fyzioterapeut
hordozható digitális felolvasókészülék – prenosné digi-

tálne čítacie zariadenie s hlasovým výstupom
hordozható rámpa – prenosná rampa
integrációs központ – integračné centrum 
(a) Közgazdaság-tudományi Egyetem Nemzetgazdasági

Kara – Národohospodárska fakulta Ekonomickej uni-
verzity 

Nemzeti Egészségügyi Statisztikai Központ – Národné
centrum zdravotníckych informácií

rehabilitációs központ – rehabilitačné stredisko
rezgő ébresztőóra – vibračný budík 
(a) súlyos fogyatékossággal élők anyagi támogatásáról

szóló törvény – zákon o peňažných príspevkoch na
kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia

Szlovák Egészségügyi Egyetem – Slovenská zdravotnícka
univerzita

Szlovák Gyógytornászkamara – Slovenská komora fyzio-
terapeutov

szociális fejlődés és munka tanszék – katedra sociálneho
rozvoja a práce

szociális gazdaság – sociálna ekonomika
(a) szociális szolgáltatásokról szóló törvény – zákon o

sociálnych službách 
szociális szolgáltatásra való rászorultság mértéke – stupeň

odkázanosti na sociálnu službu
szociális vállalat – sociálny podnik
Támogatott Foglalkoztatási Ügynökség – Agentúra pod-

porovaného zamestnávania
társadalombiztosítási törvény – zákon o sociálnom pois-

tení 
vaknavigátor – tyflonavigátor
Vakvezető- és Segítőkutya-kiképző Iskola – Výcviková

škola pre vodiace a asistenčné psy
villantócsengő – zábleskový zvonček

Agentúra podporovaného zamestnávania – Támogatott
Foglalkoztatási Ügynökség 

cystická fibróza – cisztás fibrózis 
detektor dymu – füstjelző 
fyzioterapeut – gyógytornász 
integračné centrum – integrációs központ 
katedra sociálneho rozvoja a práce – szociális fejlődés és

munka tanszék 
Národné centrum zdravotníckych informácií – Nemzeti

Egészségügyi Statisztikai Központ 
Národohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity – a

Közgazdaság-tudományi Egyetem Nemzetgazdasági
Kara 

pacientske organizácie – betegszervezetek 
peňažný príspevok na opatrovanie – gondozási díj 
prenosná rampa – hordozható rámpa 
prenosné digitálne čítacie zariadenie s hlasovým výstupom –

hordozható digitális felolvasókészülék 
rehabilitačné stredisko – rehabilitációs központ 
Slovenská komora fyzioterapeutov – Szlovák

Gyógytornászkamara 
Slovenská zdravotnícka univerzita – Szlovák Egészségügyi

Egyetem 
sociálna ekonomika – szociális gazdaság 
sociálny podnik – szociális vállalat 
stupeň odkázanosti na sociálnu službu – szociális szolgálta-

tásra való rászorultság mértéke 
tyflonavigátor – vaknavigátor 
Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou –

Egészségügyi Felügyeleti Hivatal 
verejný ochranca práv – az alapvető jogok biztosa 
vibračný budík – rezgő ébresztőóra 
Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy – Vakvezető-

és Segítőkutya-kiképző Iskola 
zábleskový zvonček – villantócsengő 
zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého

zdravotného postihnutia – a súlyos fogyatékossággal élők
anyagi támogatásáról szóló törvény 

zákon o sociálnom poistení – társadalombiztosítási törvény 
zákon o sociálnych službách – a szociális szolgáltatásokról

szóló törvény 

carissimi.lap@gmail.com

Támogatóink: 
Füleky Éva, Pozsony

Pozsony megye elnöké-
nek emléklapját vehette
át decemberben 
az Aréna Színházban
Madarász Ildikó, a szenci
Nefelejcs Ház létrehozó-
ja, hosszú évekig igazga-
tója. Pavol Frešo ezzel 
a halmozottan sérült
gyermekekért, fiatalo-
kért végzett több mint
két évtizedes áldozatos
munkáját ismerte el. 

A kitüntetettnek mi is
szívből gratulálunk.

Az ostyasütés figyelmet igényel. A habszivacs majd a párnákba
kerül.

Rongyjátékok

Zuzana Krajčíková 
és Tóth Erika felvételei

„Tetszik” – mondja Cséfalvay Ágnes. A jótékonysági vásáron árulják termékeiket. 

Kitüntetés

A családdal 
Fényképek: családi archívum Az ünnepelt

Ajánló: Az Inklúzió Polgári Társulás tevékenysége, 13–15. o.
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Esély fogyatékos és egészségkárosodott embereknek               VIII. évfolyam, 2017/1., február

Megváltozott
munkaképességűek 
foglalkoztatása

Csolti Csabával 
a Szlovák 
Gyógytornászkamaráról 

A gyógypedagógus, 
ha siket

Akadályok kórházakban, 
a rendőrségen, iskolákban


