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Magyar–szlovák, szlovák–magyar szótár
agyérkatasztrófa (sztrók) – cievna mozgová príhoda
agyhullámok – mozgové vlny
akadály – bariéra
akadálymentesítés – debarierizácia
Big Five személyiség-kérdőív – test osobnosti Big Five
építészeti akadályok – architektonické bariéry
gondozói díj – príspevok na opatrovanie
Izomsorvadásos Betegek Országos Szervezete –

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR
jelnyelvi tolmács – tlmočník posunkovej reči
kerekesszék – vozík
kommunikációs akadályok – komunikačné bariéry
korlátozott tájékozódási képességű emberek – osoby

s obmedzenou schopnosťou orientácie
közigazgatás – verejná správa
központi idegrendszer – centrálny nervový systém
közterület – verejný priestor
látássérülés – zrakové postihnutie
lépcsőlift – schodisková plošina
létminimum – životné minimum
mozgássérülés – telesné postihnutie
munkaintegrációs szociális vállalatok – sociálne podniky

pracovnej integrácie
online tolmácsszolgálat – tlmočnícka služba online
Parkinson-kór – Parkinsonova choroba
pervazív fejlődési zavar – pervazívna vývinová porucha 
sajátos nevelési igényű gyermek – dieťa so špeciálnymi

výchovno-vzdelávacími potrebami
személyiségfejlődés – vývin osobnosti
szemkontaktus – očný kontakt
szociális tanácsadó – sociálny poradca
sztrók (agyérkatasztrófa) – cievna mozgová príhoda
tájékozódás – orientácia
tanulási és figyelemzavar – porucha učenia a pozornosti
társadalmilag felelős vállalkozás – spoločensky 

zodpovedné podnikanie
Vakok és Gyengénlátók Szlovákiai Uniója – Únia nevi-

diacich a slabozrakých Slovenska
viselkedészavar – porucha správania
Wechsler-féle intelligenciaskála – Wechslerova inteli-

genčná škála

architektonické bariéry – építészeti akadályok 
bariéra – akadály 
centrálny nervový systém – központi idegrendszer 
cievna mozgová príhoda – agyérkatasztrófa (sztrók)
debarierizácia – akadálymentesítés 
dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami –

sajátos nevelési igényű gyermek 
komunikačné bariéry – kommunikációs akadályok 
mozgové vlny – agyhullámok 
očný kontakt – szemkontaktus 
Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR –

Izomsorvadásos Betegek Országos Szervezete 
orientácia – tájékozódás 
osoby s obmedzenou schopnosťou orientácie – korlátozott

tájékozódási képességű emberek 
Parkinsonova choroba – Parkinson-kór
pervazívna vývinová porucha – pervazív fejlődési zavar 
porucha správania – viselkedészavar 
porucha učenia a pozornosti – tanulási és figyelemzavar 
príspevok na opatrovanie – gondozói díj 
schodisková plošina – lépcsőlift 
sociálne podniky pracovnej integrácie – munkaintegrációs

szociális vállalatok 
sociálny poradca – szociális tanácsadó 
spoločensky zodpovedné podnikanie – társadalmilag felelős

vállalkozás 
telesné postihnutie – mozgássérülés 
test osobnosti Big Five – Big Five személyiség-kérdőív 
tlmočnícka služba online – online tolmácsszolgálat 
tlmočník posunkovej reči – jelnyelvi tolmács 
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska – Vakok és

Gyengénlátók Szlovákiai Uniója 
verejná správa – közigazgatás 
verejný priestor – közterület 
vozík – kerekesszék 
vývin osobnosti – személyiségfejlődés 
Wechslerova inteligenčná škála – Wechsler-féle intelligen-

ciaskála 
zrakové postihnutie – látássérülés 
životné minimum – létminimum

carissimi.lap@gmail.com

Támogatóink: 
a Szlovák Köztársaság Kormányhivatala (Realizované s finančnou podporou 

Úradu vlády Slovenskej republiky – program Kultúra národnostných menšín 2017.)

Duray Zoltán képriportja

Április 11-én, a magyar költészet napján kilencedik alkalommal ünnepelték együtt a verset, a szép szót az értelmi és egyéb aka-
dályozottsággal élő fiatalok. Klasszikus és kortárs szerzőktől egyaránt hallhattunk komoly, elgondolkodtató és vidám, szórakoz-
tató alkotásokat. Bauer Editnek és Zsidó Jánosnak, a Carissimi kuratóriumi tagjainak, valamint Renczés Zsófia galántai gimnazis-
tának a zsűri tagjaiként könnyű dolguk volt, hiszen a huszonnégy szereplő ismét tehetségének és tudásának a legjavát nyújtotta.
A fellépőknek a galántai gimnázium tanulói – már hagyományosan – verssel, énekkel kedveskedtek. Délután pedig Gecse Jolán
budapesti előadóművész tartott nekik játékos foglalkozást. 
A rendezvényt a Galántai Értelmi Sérülteket Segítő Társulás szervezte a Carissimi Nonprofit Alappal közösen.

IX. Versfesztivál Galántán 
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Strédl Terézia: Figyeljünk egymásra!
Dr. Kiss László: Az első magyar elme-

gyógyintézet rövid története
Horváth Péter László: Minek nevezzelek?

Gondolatok a fogyatékosság külön-
böző értelmezési lehetőségeiről I.

Bugarszki Zsolt: Helpific – egy innovatív
kezdeményezés Észtországból

Arckép: beszélgetés Pongrácz Éva egye-
temi oktatóval

Fikó Csaba: Mozaikok a Hargita Megyei
Mozgássérültek Szervezetének éle-
téből

Kiss Gabriella: A gondozó családok ter-
helődése és a családi szerepek alaku-
lása

Komplex fejlesztés anyanyelven – be-
mutatjuk a párkányi Artis Centrumot

Visszhang: Akadálymentesség az érin-
tettek szemszögéből

Sztakó Zsolt: Életmorzsák
Paragrafus – Köböl Tibor rovata
A pszichológus válaszol – Boros Dóra

Barbara rovata
Egy civil szervezet, amely nagy 

utat járt be
Te nem vagy te – Nagy Júlia filmajánlója
Szakmai nap az autizmusról – meghívó
Miss Spinner International 2017
Magyar–szlovák és 
szlovák–magyar szótár

Figyeljünk egymásra!Tartalom
A hosszú téli hónapok után a tavaszvá-

rás mindnyájunk számára kellemes idő-
szak. Mégis vannak közöttünk olyanok,
akik arra panaszkodnak, hogy nem jól ér-
zik magukat. Tavaszi fáradtságra hivat-
koznak, gondot okoz számukra az óraát-
állítás, kedvetlenek, erőtlenek.

Általános hiedelem, hogy a november
a legdepressziósabb hónap, hiszen borult
az idő, egyre hidegebb van, kevesebbet já-
runk levegőre. Eközben a mérések azt
mutatják, hogy a téli hónapokban úgy re-
agálunk, mint a medve: „téli álomra” hajt-

juk a fejünket, és lelassul a szervezetünk. A tavasz kezdete, a március–
április zaklatottabbá teszi az embert. Az újraéledés, a napkitörések
nyugtalanító hatást váltanak ki bennünk. És ezzel úgy vagyunk, mint
más eseményekkel is: egyesek épphogy észreveszik, van, aki véletlent lát
benne, és vannak olyanok is, akik komoly lehangoltsággal, depressziós
tünetekkel reagálnak, s ezt a változást a környezetük észleli.

Ilyenkor fokozottan szükséges az egymásra figyelés. Kérdezhetjük,
mi a megoldás. Gyakran járni a természetet, levegőn lenni, sütkérezni
a napon és kinti programokat szervezni. Nagyon fontos a rendszeres-
ség: minden napra jusson valamilyen ok a kint tartózkodásra. Megfi-
gyeljük a nyíló virágokat, elnézegetjük a kertben dolgozó szomszédo-
kat, s mi magunk is munkához látunk. 

Vannak helyzetek, amelyek annyira megviselik az embert, hogy
szakember segítségét kell kérnie. Ne restelljük ezt megtenni. Ugyanis a
depresszióra jellemző, hogy ahányszor visszatér, mindig egy fokkal sú-
lyosabbak lesznek a tünetei. Ezért idejében meg kell akadályozni a le-
hangoltság, érdektelenség, ok nélküli ingerlékenység, búskomorság el-
hatalmasodását. A túlérzékeny emberek fokozottan ki vannak téve a
kedélyváltozásoknak, és a tavaszi áldásos állapot számukra veszélyeket
is hordoz.

Fontosak a csoportos foglalkozások is: együtt lenni, beszélgetni, vé-
leményt cserélni, egymásból meríteni, egymástól feltöltődni. Hasznos,
ha szervezeteink, öntevékeny csoportosulásaink életét tavaszváró ese-
mények gazdagítják, és lehetőségeik szerint rendszeresebben szervez-
nek találkozókat. Érdeklődnek a felől a társuk felől, aki már hosszabb
ideje nem jelentkezett, felkeresik, személyesen hívják meg a közös
programra. 

A tavasz starthelyzet számunkra az elkövetkező időszakhoz, és
mindegyikünknek mások a lehetőségei hozzá. Ha keressük, segítjük
egymást, akkor a bolondos április elseje, a húsvéti ünnepek meghittsé-
ge, az anyák napja és a nyárköszöntő gyermeknap is örömtelivé válik. 

Ez is a tavasz üzenete. 
Strédl Terézia
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Carissimi – Esély fogyatékos 
és egészségkárosodott embereknek. 

Kiadja a Szlovák Humanitárius Tanács (vydáva
Slovenská humanitná rada, Budyšínska 1, 

831 03 Bratislava; IČO: 17 316 014) 
a Carissimi Nonprofit Alappal együttműködve. 

Felelős szerkesztő: Tóth Erika. 
Nyelvi szerkesztő: Szórád György. 

Szakmai tanácsadók: prof. MUDr. Kovács László
DrSc, MPH, tanszékvezető egyetemi tanár, 

Comenius Egyetem; Mgr. Köböl Tibor szociális 
tanácsadó, Izomsorvadásos Betegek Országos

Szervezete, tel.: 0948 046 672; 
PaedDr. Strédl Terézia PhD, adjunktus, 
tanszékvezető, Selye János Egyetem. 

Grafika, tördelés: namedia – Nagy Attila. Nyomja:
Valeur Kft., Dunaszerdahely. Terjeszti: Direct 

Marketing, a. s., Bratislava. Levélcím: Carissimi,
Bučinová 14, 821 07 Bratislava. Telefon: +421 907

812 236. E-mail: carissimi.lap@gmail.com. 
Honlap: www.carissimi.sk. Ingyenes kiadvány.

Megjelenik kéthavonta, 1400 példányban. 
ISSN 1338-2438, ISSN 1338-2446 (online). 

Engedélyezési szám: EV 3982/10. Kéziratokat
nem őrzünk meg és nem küldünk vissza.

Címlapon: Kara Mária, a kerekesszékes-
szépségverseny közönségdíjasa.
Kép: Miss Spinner International

Felhívás 
Kérjük tisztelt Olvasóinkat, hogy ha lakcímet változtatnak, tu-

dassák szerkesztőségünkkel a Carissimi, Bučinová 14, 821 07

Bratislava posta- vagy a carissimi.lap@gmail.com e-mail-címen

vagy a 0907 812 236-os telefonszámon. Ezzel megkönnyítik

munkánkat. Köszönjük.
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A Carissimi 2016/5. számában vá-

zoltam az elmebetegekről való gon-

doskodás magyarországi kezdeteit. A

dolgozatot azzal zártam, hogy 1841-

ben – sok meddő és sikertelen kezde-

ményezés után – Pólya József Pesten

megnyitotta „őrjintézetét”. Azonnal

módosítással folytatom: igaz ugyan,

hogy az akkoriban létező egyetlen ma-

gyar orvosi szaklapban, az Orvosi Tár-

ban már 1841 végén olvasható róla lel-

kes cikk Őrjintézet Pesten címmel, ám

csak 1842 elején kezdhette meg mű-

ködését. Pólya városligeti telkén, a ké-

sőbbi Angyalföldi Elmegyógyintézet

területén létesült. 

Működéséről aránylag pontos is-

mereteink vannak. Pólya ugyanis már

1842. február 6-án, az említett lap ha-

sábjain közzétette a Tudnivalók a Pes-

ten felállított privát Elmekórintézetről

c. írását. Ebben jelzi, hogy intézete két

célkitűzést kíván megvalósítani: egy-

részt gyógyítani az elmebetegeket,

másrészt „orvosoknak az Elmekórok

szemléletében alkalmat nyújtani”. E

veretes reformkori szöveg mai ma-

gyarra fordítva azt jelenti, hogy a pesti

orvosi karon még nem létező lélek-

gyógyászati (pszichiátriai) tanszék

munkáját is pótolni kívánja. (Majd

csak 1847-ben nevezik ki az elmeor-

vostan rendkívüli tanárává Pomutz

Szilárdot.) Szívesen látja az orvostan-

hallgatókat is.  

Az intézet 12 betegággyal indul. A

betegekről Pólya mellett egy „orvos se-

géd” és négy „betegáp” (ápoló) gondos-

kodik. Pólya közli, hogy csak az „or-

vostisztileg vagy törvényhatóságilag

bebizonyított elmekóros állapotú” s er-

ről „kórirattal” – ma beutalónak nevez-

nénk – rendelkező beteget tud felven-

ni. S mivel privát intézetről van szó,

közli a díjszabást is, amely az ellátás

osztályától (I–IV.) függ. 

Olvasóink számára hasznosabb a

betegek jogait és kötelességeit tárgyaló

szöveg ismerete. „Míg a beteg a józan-

ság jeleit nem adja”, addig tetteiért az

intézet felel. Ennek fejében viszont

köteles az alábbi szabályok megtartá-

sára: 

– betegsége heveny fázisában vallá-

si szertartásokon nem vehet részt; 

– látogatót csak orvosi beleegyezés-

sel fogadhat; 

– az intézetből nem távozhat;  

– őrjöngő állapotában „míg le nem

csöndesedett, kényszerítő öltönyben

marad”; 

– nem vonhatja ki magát a testgya-

korlásból, a mozgásból s a könnyed

munkából, mivel azok „a józanodás

eszközei”. 

Orvos- és ápolástörténeti szem-

pontból is fontos az említett cikkben

lefektetett szabályzat, amely valószí-

nűleg az első magyar nyelvű betegápo-

lói kódex. Nézzük tehát, mit várt el

175 évvel ezelőtt Pólya az első magyar

„őrjintézet” ápolóitól: 

– az ápoló tudjon magyarul – „a

több nyelvet értőnek … elsőség ada-

tik”; 

– tudjon olvasni; 

– legyen készséges a beteg iránt; 

– betegtől sem pénzt, sem megbíza-

tást nem fogadhat el; 

– betegével mindig – még kény-

szerzubbonyba öltöztetéskor is – a leg-

szelídebben, „minden indulatoskodás

nélkül” bánjon; 

– a beteget ingerelni, „kedvencz esz-

méi” (értsd: rögeszméi – K. L.) miatt

kinevetni, gúnyolni „kemény tilalom”; 

– ha a beteg amiatt esik vissza álla-

potába, mert ápolója emlékezteti őt

korábbi „őrültségi tetteire”, az így ke-

letkező ápolási pluszköltséget a fele-

lőtlen ápoló köteles megtéríteni; 

– az ápoló engedelem nélkül nem

hagyhatja el az intézetet, s oda ittasan

nem térhet vissza; 

– a rend és pontosság ellen vétő

ápoló „könnyebb esetben” 1-től 5 pen-

gő forintig terjedően büntethető, az

okozott kárt megtéríteni köteles, „na-

gyobb esetben” pedig „nyombani szol-

gálatvesztés” a büntetése; 

– az ápoló havi fizetése 12 forint

plusz ingyen koszt; 

– a felmondási idő negyed év.  

A számomra hozzáférhető iroda-

lomban nem találtam értékelést az in-

tézetről. Nem tudjuk, hány beteget ke-

zeltek, milyen eredményességgel, mi-

lyen módszerekkel – bár ez utóbbira

némi támpont nyerhető a betegápo-

lókkal szembeni követelményekből.

Az intézet leghíresebb betege Lovassy

László (1815–1892), a pozsonyi or-

szággyűlési ifjak  egyike lehetett.

1836-ban tízévi várfogságra ítélte őt a

hatalom. A spielbergi cellában elméje

elborult, ezért 1840-ben kegyelmet

kapott, majd Pólya betege lett. 

Sajnos, Pólya József 1845. február

végén kénytelen megszüntetni intéze-

tét. Támogatás híján nem bírta tovább

a fenntartás egyre súlyosbodó terheit,

Pineltől Pólyáig – az első magyar 

elmegyógyintézet rövid története 
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és mind az épületet, mind a telket el

kellett adnia. Érdemes eljátszani a

gondolattal: ha megmarad és virágzik

intézete, 1848 nyarán itt találhatott

volna menedéket – Döbling helyett –

gróf Széchenyi István, 1865 nyarán

pedig „az anyák megmentője”, Sem-

melweis Ignác. 

Pólya őrjintézeti tapasztalatairól

naplót vezetett. Sajnos, ennek 13 füze-

te az idők során elveszett. Megmaradt

azonban az Orvosi Tárban 1839-ben

publikált Szellemkórok című tanul-

mánya, amelyből – közvetve – infor-

mációkat kapunk arról, milyen elméle-

ti elgondolásokkal vágott neki 2-3 év-

vel később intézete megszervezésének.

A 12 oldalas tanulmány kétharmadát

kazuisztikák (konkrét betegek kórle-

írásai) alkotják. Az első három oldal

viszont összefoglalja a „szellemkórok

valójáról” vallott nézeteit.   

Ismeretei szerint a szellem (psyché)

betegségeit illetően három orvosi

irányzat létezik. Az első a szellemkó-

rokat a szellem saját betegségeinek

tartja – gyógyításukhoz „szellemtaná-

szi ügyesség” kívántatik elsősorban. A

második irányzat hívei azt vallják,

hogy csak a test betegedhet meg. A

szellemkórok tehát valójában e testi

kór tünetei – gyógyításukhoz „testkór-

tanászi ügyesség” is kell. Vannak vi-

szont olyanok is – a harmadik irányzat

képviselői –, akik szerint a szellemkó-

rok egy része a szellem, a másik a test

betegségének a megnyilvánulása.

Ezért szerintük a szellemkórok hol

testi, hol lelki befolyásolást igényelnek. 

Pólya lényegében a második irányzat

híve: „A szellemnek, mint olyannak be-

tegséget nem tulajdonítunk, csak annak

műszereit (szerveit – K. L.) valljuk be-

tegedhetőknek s beteg műszerek által

teendő külöléseit (tüneteit – K. L.) kór-

jelileg betegségnek”. Ilyen műszer az

agy is, „az idegrendszer virága”. 

A tanulmány további taglalásától

eltekintek – az ideg-/lélekgyógyászat

történetét kutatók számára viszont ol-

vasásra ajánlom –, essen inkább né-

hány szó az őrjintézet alapítójáról, or-

vosáról. Annál is inkább, hiszen föl-

dinkről van szó! 

Pólya József a Bars vármegyei

Nagyszecsén (ma: Dolná Seč, Szlová-

kia) látta meg a napvilágot 1802. janu-

ár elsején. A pesti orvosi karon szerzett

oklevelet 1830-ban Az emberek bél-

férgeiről c., már magyar nyelven írt

disszertációjával. 1831-ben, majd

1848-ban a kolerajárványok egyik leg-

jobb szakorvosa. A Magyar Tudós Tár-

saság (Akadémia) már 1832-ben leve-

lező, majd 1858-ban rendes tagjává vá-

lasztotta. A szabadságharcban való ak-

tív részvétele miatt orvosi pályáját fel

kellett adnia – az önkényuralom idején

szőlészettel, kertészkedéssel foglalko-

zott rákosi birtokán. Érdeklődése a

„szellemkórok”, az idegrendszer műkö-

dése iránt azonban megmaradt. A Ma-

gyar Akadémiai Értesítő 1857-ben két

értékes dolgozatát közli, A szellemtani

physiologiából, illetve Az idegrendszer

szellemi tevelléseinek alapjai címmel.  

Pólya 1873. július 10-én hunyt el

Budapesten. Megpróbálom röviden

összegezni, mit „láthatott” távozása

évében az elmebetegek intézeti kezelé-

sének magyarországi úttörője. (Forrá-

som Gortvay György Az újabb kori

magyar orvosi művelődés és egészség-

ügy története c. könyve.) A Pólya-inté-

zet megszűnése utáni űr csak lassan

töltődik ki. Annak ellenére, hogy

1851-ben a Helytartótanács megtiltja

az elmebetegek börtönben való elhe-

lyezését. Elgondolkodtató az intézke-

dés indoklása: „a fogvatartott fegyen-

cek (!) védelme érdekében”. Egy évvel

korábban Schwartzer Ferenc (1818–

1889) Vácott lép Pólya nyomdokaiba,

privát intézetet alapítva. 1852-től már

Budán működik a „Schwartzer-féle

budai magánőrülde”. 

Egyre sürgetőbbé válik azonban az

állam bevonása az elmebetegek ellátá-

sába. 1862-ben Nagyszebenben (ma:

Sibiu, Románia) megnyílik az első

„Magyar Országos Tébolyda”, élére

egy osztrákbarát orvos, Schnirch Emil

(1822–1884) kerül. 1858-ban elkez-

dődik a lipótmezei „Állami Tébolyda”

építkezése is; tízévi „szorgalmas” épít-

kezés után 1868-ban nyitja meg kapu-

it – igazgatója a már Nagyszebenben

„bevált”, megbízható Schnirch doktor

lesz. A még mindig csak 66 éves Pó-

lyát senki sem kéri fel igazgatónak... 

S végül egy kevésbé ismert adalék

Pólya Józsefről. Amikor 1861-ben

szülőföldjén megalakul a Barsmegyei

Gyógyászati Egylet, tiszteletbeli tagjá-

vá választja őt. Olyan személyiségek-

kel egyetemben, mint Balassa János

pesti sebészprofesszor, Sauer Ignác

belgyógyászprofesszor, illetve a szülé-

szet tanára, Semmelweis Ignác. Ismert

nagy nevek – jelzik Pólya nagyságát is.

Jó lenne, ha „hazánk első elmeorvo-

sának” (Gortvay) neve ma is ismerő-

sebben csengne. Tudomásom szerint

Nagyszecsén semmi sem emlékeztet a

falu nagy szülöttjére.     dr. Kiss László 
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Minek nevezzelek? 
Gondolatok a fogyatékosság különböző 

értelmezési lehetőségeiről – I. rész

Az emberek megnevezik az őket

körülvevő világ dolgait, jelenségeit.

Ez szükséges ahhoz, hogy be tudjuk

azonosítani őket. De a világ jelensé-

geire használt azonos kifejezések

nem minden esetben hordoznak

mindenki számára azonos jelentést.

A szavakat jelentéssel az emberek töl-

tik meg mindennapi interakciójuk

során, saját, megélt tapasztalataik

és/vagy szerzett, tanult tudásuk alap-

ján. Itt van például a fogyatékosság,

fogyatékos ember kifejezés. De vajon

mi a jelentése?

Vajon ki vagy az emberek mely

csoportja jelenik meg az Ön szeme

előtt, kedves Olvasó, ha ezt a fogal-

mat hallja? A fogyatékosság egy el-

vont értelmű kifejezés; olyan gyűjtő-

fogalom, amely valójában nem jelöl

konkrét, kézzelfogható jelenséget, de

legalábbis nem egy, konkrét jelensé-

get jelöl. A fogyatékosságot a hétköz-

napokban a leggyakrabban az ember

tulajdonságaként értelmezzük. Így le-

het, hogy Önnek a kerekesszéket

használó emberek jutnak először

eszébe, de az is lehet, hogy a siket

vagy a vak gyerekek; esetleg értelmi

sérült vagy halmozottan sérült felnőt-

tek. Vajon mi történik akkor, amikor

a fogyatékosság gyűjtőfogalmát al-

kalmazva két ember pl. úgy beszélget

egymással a fogyatékos emberek fog-

lalkoztatási lehetőségeiről, hogy az

egyikük, bár ki nem mondja, de egy

autizmus spektrumba tartozó gyer-

mekre, míg a másik egy, a hangzó, be-

szélt nyelvet kiválóan használó na-

gyothalló, esetleg siketvak felnőttre

gondol? Vajon megértik-e egymást,

amikor egyikőjük a foglalkoztatás

esélytelensége, a beszélgetőpartner

pedig a gond nélküli, nyílt munkapi-

aci foglalkoztatás mellett érvel? Vajon

milyen félreértésekhez vezethet, ha a

fogyatékosságot mint gyűjtőfogalmat

használjuk, és pl. a fogyatékos embe-

rek házasságáról, gyermekvállalásáról

gondolkodunk, de közben nem

mondjuk ki, hogy súlyosan-halmo-

zottan fogyatékos személyekre vagy a

„pszichiátria használóira és túlélőire”

(idézet Gombos Gábortól), esetleg

olyan emberre gondolunk, aki szerv-

átültetésen esett át? Az Európai Fo-

gyatékosságügyi Kongresszus több

mint 400 résztvevője 2003-ban Mad-

ridban kiadott nyilatkozatában az

alábbiak szerint fogalmazott: „Mint a

társadalom minden rétege, a fogyaté-

kos emberek is igen sokrétű – a

szerző: különböző szükségletű, he-

terogén – csoportot képeznek, és

csak az a szakmapolitika sikeres,

amely tiszteletben tartja ezt a sokfé-

leséget.” Érdemes tehát megfontol-

ni, hogy konkrét helyzetekben a

gyűjtőfogalmat vagy egy-egy konk-

rét jelzőt alkalmazunk-e.

És ha már a jelzőknél tartunk,

folytassuk is velük. A mindennapok-

ban gyakran találkozunk azzal, hogy

a „fogyatékos” fogalmat főnévként,

nem pedig jelzőként használjuk. Azt

mondjuk pl., hogy a „fogyatékosok”

ilyenek vagy olyanok, nem pedig azt,

hogy a „fogyatékos emberek/gyer-

mekek/felnőttek stb.” világára mi jel-

lemző. A „fogyatékos” kifejezés fő-

névként való alkalmazása, az alkal-

mazott szófajra visszavezethető mó-

don (a főnévvel pl. élőlényeket neve-

zünk meg), jelentéstöbbletet tartal-

maz. A fogyatékosságot magával az

emberrel azonosítjuk, az ember meg-

nevezésére használjuk. A „fogyatéko-

sok” azt jelenti, hogy ez a megneve-

zett, esetünkben az ember lényege.

Az emberek fogyatékosként való

azonosítása bántó, sértő. A „fogyaté-

kos ember/felnőtt/személy” stb. for-

mában a „fogyatékos” kifejezés szófa-

ját tekintve melléknév, amelyet minő-

séget kifejező jelzőként alkalmazunk.

A megnevezett már emberré, felnőt-

té, személlyé lényegül át, akinek

egyik, bár esetünkben hangsúlyozott

tulajdonsága a fogyatékossága. Ezen

érvek mentén szoktuk javasolni mi, a

fogyatékosságügyben, gyógypedagó-

giában képzett szakemberek, hogy ne

használjuk őrájuk a „fogyatékosok”

megnevezést, részesítsük előnyben a

„fogyatékos” kifejezés melléknévként

való alkalmazását. 

Ha Ön, kedves Olvasó, most meg-

nyugodott, hogy megtaláltuk a meg-

felelő fogalmat, engedje meg, hogy

további utazásra, szellemi kalando-

zásra hívjam!

A „fogyatékos ember” kifejezés

kritikájával jelent meg az ún. People

First! mozgalom. Tagjai – egyébként

éppen a használt fogalommal jelzett

és megnevezett emberek saját hang-

jaként (!) – azt hangsúlyozták ma-

gukról, hogy ők elsősorban emberek;
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ugyanúgy emberek, mint mások, és

nem azonosak a fogyatékosságukkal.

Ez fontos szemléletváltás, hiszen a

megnevezés körüli közös gondolko-

dásba, vagy ha úgy jobban tetszik, ak-

kor vitába, első alkalommal kértek

beleszólási jogot az érintettek. Az an-

gol és a német nyelvben használt szó-

rend alkalmas arra, hogy ennek a

szemléletnek, ennek a megközelítés-

nek vagy fogyatékosságértelmezés-

nek különös hangsúlyt adjon. Így jött

létre a people with disabilities, illetve

a Menschen mit Behinderung kifeje-

zés a disabled people és a behinderte

Menschen kiváltására. „Ember fo-

gyatékossággal” volna a szó szerinti,

de magyartalannak vélt fordítás. Lé-

nyegesnek tartom megjegyezni, hogy

itt nem arról van szó, hogy először az

„ember” szót ejtjük ki, így valóban

emberek először, hanem sokkal in-

kább arról, hogy ők emberek, nem

pedig fogyatékosok. A szórend ezt a

jelentéstöbbletet hivatott kiemelni. A

magyar nyelvű szakirodalomban, ké-

sőbb a jogalkotásban ennek mintájá-

ra terjedt el a „fogyatékossággal élő

ember”, később a „fogyatékkal élő

ember” kifejezés. Első ránézésre is jól

látható, hogy a magyar nyelv szabá-

lyai miatt, miszerint a jelző van elöl, a

jelzett szó pedig ezt követi, éppen az

üzenet egyik lényegi eleme veszett el.

Másfelől az angol with, a német mit

jelentése -val, -vel, ami a magyar

nyelvben toldalék, és semmiképpen

nem jelenti a magyarban használt

„élő” szót. Ez az angolban valahogy

így nézne ki: „people living with disa-

bilities”. Miközben az új magyar kife-

jezés bevezetőit az a szándék vezette,

hogy megfosszák a vitatott szót pejo-

ratív tartalmától, új problémák me-

rültek fel, később éles viták alakultak

ki. A kifejezéssel azonosított emberek

körében a „fogyatékossággal élő” fo-

galom nem aratott osztatlan sikert.

Sokan hangsúlyozták, és hangsúlyoz-

zák ma is, hogy ők nem a fogyatékos-

ságukkal, hanem pl. a családjukkal él-

nek. És persze akadnak olyan szerep-

lők is, akik ezzel együtt is jobbnak

tartják az új változatot, mint a „fogya-

tékos ember” kifejezést. Azért tartják

jobbnak, mert a „fogyatékos ember”

kifejezésben a fogyatékosság mégis-

csak az ember jelzője. A „fogyatékos-

sággal élő” viszont eltávolítja az em-

bertől a fogyatékosságot: van ő, és van

a fogyatékosság, s „ők, ketten” együtt

élnek. Ez az érv egyúttal az új foga-

lom kritikájaként is megjelenik: a fo-

gyatékosság megtapasztalását nem le-

het az embertől elválasztani, nem le-

het és nem kell eltávolítani. A fogya-

tékosság az emberi létezés egy lehet-

séges formája, az emberi sokszínűség

része! Mint fentebb jeleztem, a „fo-

gyatékossággal élő” kifejezést később a

„fogyatékkal élő” váltotta fel, különös

tekintettel a magyar politikai közbe-

szédre és a magyar jogalkotásra. Egy-

részt rövidebb és így praktikusabb,

másrészt nincs benne a kerülendőnek

tartott „fogyatékos” szó. Így ma sokan

ezt tartják politikailag korrekt (PC)

formának. Egy sokszínű, többféle ér-

téket megjelenítő társadalomban

azonban nem kell rajta különösebben

csodálkozni, hogy vannak, akik ennek

a használatát is ellenzik. Az érintett

emberek körében terjedt el az az

egyébként szakirodalmilag igazolható,

létező és releváns ismeret, miszerint a

„fogyaték” a katonai kéziszótárban

megtalálható összefoglaló kifejezés,

mely a háborúban elesett katonákra

vonatkozott. Kertész Imre az irodalmi

Nobel-díj átvételekor elmondott, a vi-

lághálón is megtalálható beszédében

említette, hogy az „Abgänge”, azaz a

„fogyaték” rovatban találkozott saját

halálhírével. Mindemellett egy fogya-

tékosságügyi érdekvédelmi szervezet

vezetője mesélte nekem, hogy neki a

fogyaték szóról az olyan „-ék”-re vég-

ződő szavak jutnak eszébe, mint a há-

nyadék, nyomorék, lepedék vagy kö-

pedék, esetleg söpredék, verejték.

Azt hiszem, a fentiek után nyugod-

tan kijelenthetjük, hogy nem létezik

olyan kifejezés, amely minden érintett

ember számára egyaránt elfogadható

volna. Vannak olyan érintett szemé-

lyek, szülők, szakemberek, akik a „fo-

gyatékos” kifejezés bármely változatá-

val szemben a „sérült” szót részesítik

előnyben, mint pl. értelmi sérült /

mozgássérült / hallássérült ember, míg

mások az „akadályozott”-ra esküsznek

(pl. értelmileg akadályozott / mozgá-

sában akadályozott személy). És itt

megint felmerül egy érdekes kérdés:

vajon milyen új megközelítés rejlik az

„akadályozott” kifejezés mögött?

Horváth Péter László

(Folytatás a következő számban.)

Sümegi Endre felvétele

Felhívás Nyári tábor értelmi sérült gyermekeket nevelő családok számára

Augusztus 13-a (vasárnap) és 17-e (csütörtök) között ismét sor kerül az értelmi sérült gyermekeket nevelő csa-

ládok nyári táborára a Párkánytól tíz kilométerre levő Kovácspatakon. Helyszín: Panoráma Hotel. Hagyománya-

inkhoz híven külön programmal készülünk a gyermekek/fiatalok számára, míg a szülők szórakoztató közösségi fog-

lalkozásokba merülve tehetik félre a mindennapok gondjait. A programban helyet kapnak kézműves-, drámapeda-

gógiai, zenés és táncos játékok, gyalogtúra, valamint egy egynapos buszkirándulás. 

Részvételi díj 95 €/fő, amely tartalmazza a szállást, valamint napi háromszori étkezést. 

Jelentkezni Szabó Gábornál lehet június 15-éig. E-mail-cím: gaborsza88@gmail.com.

Lakcím: 943 42 Nová Vieska 105. Mobil: +421 907 961 741.
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Helpific – egy innovatív 

kezdeményezés Észtországból
Észtországról manapság egyre többet hallunk nemcsak a

szentpétervárihoz hasonló fehér éjszakái, Tallinn gyönyörű-

en felújított középkori Hansa-belvárosa vagy éppen a finn-

ugor rokonság kapcsán, hanem azért is, mert a valamikori

szovjet tagköztársaság mára már az innovatív fejlesztések, a

startupkultúra és az információs társadalom egyik úttörőjé-

vé vált.

A Helpific észt fejlesztésű online platform, mely fogyaté-

kossággal és mentális problémával élő embereket köt össze

a helyi közösség tagjaival. Magyarországi szociálpolitikus-

ként és szociális munkásként 2013-ban költöztem Észtor-

szágba a Tallinni Egyetem meghívására, hogy egy évet ven-

dégoktatóként Tallinnban töltsek. Az egy évből aztán öté-

ves szerződés lett, ma már a negyedik évemet töltöm ebben

a rendkívül gyorsan fejlődő országban, és itt tartózkodásom

egyik legfontosabb eddigi eredménye a Helpific fejlesztésé-

ben való részvétel.

Az észt fejlesztések egyik jellegzetessége, hogy ez a mind-

össze 1,3 milliós kis ország mindent megtesz azért, hogy a

benne fellelhető kreatív ötleteknek és kitalálóiknak lehető-

séget adjon. Így indult útjára a Helpific platform is, egy ún.

hackathon rendezvény alkalmával 2014 novemberében,

amikor fogyatékossággal élő emberek, szociális munkások,

emberi jogi aktivisták, programozók, dizájnerek és marke-

tingszakemberek részvételével egyetlen hétvége alatt az alap-

ötletből működő platformmá fejlesztették az elképzelést. 

Az alapgondolat az volt, hogy Észtországban, mint Kelet-

Europában bárhol, a fogyatékossággal élő emberek többszö-

rösen hátrányos helyzetben vannak. Miközben többségük

képes lenne kis segítséggel az önálló életvitelre, a közösség

életében való részvételre, és akár dolgozni is tudna, ez nagyon

sokuk számára megfelelő támogatás híján elérhetetlen.

A platform online fórum, amely elsősorban magánszemé-

lyeket köt össze a szomszédság alapján azzal a céllal, hogy a

már közösségben élő fogyatékos emberek valóban részévé

váljanak a helyi közösségnek.

Egyik első felhasználónk és a fejlesztés során tanácsadónk

Tom Rüttel észt szociális munkás volt, aki maga is fogyaté-

kossággal él. Születésétől fogva nem tudja használni a keze-

it. Egyetemet végzett szociális munkás, folyékonyan beszél

angolul, tanulmányai elvégzése után azonnal munkát kapott

Tallinnban, azonban segítség nélkül nem tudta elfogadni az

állásajánlatot. Ahhoz, hogy minden reggel munkába men-

jen, segítségre van szüksége az öltözködésben, tisztálkodás-

ban, de az olyan egyszerű feladatok elvégzésében is, mint la-

kása bejárati ajtajának bezárása. Eddig egy Tallinntól 400

km-re lévő szigeten élt édesanyjával, és ha nem fogadja el az

állást, rá is az a sors vár, mint megannyi, fogyatékossággal élő

észt emberre. Szüleitől való teljes függésben él, míg ők tá-

mogatni tudják. Aztán amikor a szülei már nagyon idősek

lesznek, egy zárt, bentlakásos intézményben köt ki, akár na-

gyon fiatalon, és ott éli le további életét. 

A Helpifickel ezt az ördögi kört akartuk megszakítani.

Tom nem igényel folyamatos felügyeletet, ellátást. Nyelvé-

vel használja a mobiltelefonját vagy a tabloidját, teljesen ön-

állóan képes a munkavégzésre és a hétköznapok feladatai-

nak ellátására, de időnként kis segítségre van szüksége. A hi-

vatalos ellátórendszer Észtországban lehetővé teszi szemé-

lyi asszisztens alkalmazását, azonban ennek mértéke messze

nem fedezi a havi szükségleteket. Ezért Tom a Helpific

platformon keresztül felhívást tett közzé, amelyben lakóhe-

lye szomszédságából keresett olyan embereket, akik időn-

ként vállalkoznak arra, hogy segítséget nyújtsanak számára.

Ha van 5-6 ember, aki reggelente ugyanúgy munkába megy,

mint mindenki más, csak akad közülük valaki, aki képes ar-

ra, hogy Tom után behúzza a bejárati ajtót, vagy segítsen ap-

ró feladatok ellátásában. 

Ma, két és fél évvel a platform elindulása után amikor

Tom hasonló felhívást tesz közzé, hogy ismét segítségre len-

ne szüksége, órákon belül több tízezer embert ér el az üze-

nete Tallinnban, és általában tucatjával akadnak jelentkezők,

akik szívesen segítenek. Nem szociális munkások, nem ápo-

lónők vagy klinikai szakpszichológusok. Hétköznapi em-

berek, szomszédok, tallinni lakosok, észt polgárok, akik

Tomban a hozzájuk hasonló állampolgárt látják, aki próbál

boldogulni az életben. 

Ma már ritkán van szüksége a Helpificre. Telefonjában

nagyon sok szám van, számtalan barátra és helyi ismerősre

tett szert. Szakemberként szociális tőkének hívjuk azt, ami-
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kor valaki jó értelemben beágyazott tagjává válik a saját kö-

zösségének, sok ismerőse, barátja lesz, mindig van, aki rá-

nyitja az ajtót, és ezek a kapcsolatok akár a magas színvona-

lú szakmai ellátásoknál is fontosabbak. 

A Helpific a modern sharing economy kezdeményezések

egy szociális változata. Peer-to-peer jelleggel embereket köt

össze hétköznapi emberekkel, akik egymásnak nyújtva se-

gítséget teremtenek erősebb közösségeket. Tom nemcsak

kér, hanem nyújt is segítséget. Számtalan esetben vigyáz ba-

rátai nagyobb gyerekeire, akiket kézzel már nem kell meg-

fogni, szaladni utánuk, a jelenlét és a szóbeli instrukciók fon-

tosabbak, és Tom nagyon jó kapcsolatot tud kiépíteni gye-

rekekkel. 

A kezdeményezés kétéves észt fejlesztés után mára hét or-

szágban van jelen. 2016 nyarán elkészült a magyar változat

is, Budapesten 2017 márciusában került sor egy fejlesztő

szemináriumra az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai

Karnak és a Közösségfejlesztők Egyesületének részvételével. 

Számomra a legfontosabb tanulság a platform fejlesztése

kapcsán, hogy az alapötlet egy igazi állampolgári kezdemé-

nyezés volt, amelyet sok szakember és érintett segítségével

fejlesztettünk megvalósított projektté, és a platform maga

pontosan úgy készült, ahogy aztán működni kezdett. Egye-

dül elszigetelt emberek vagyunk, de együtt nincs az az aka-

dály, amelyet ne tudnánk legyőzni.

Fogalommagyarázat:

Helpif ic 

A Helpific kifejezés angol fantázianév, a help (segítség) és

terrific (kiváló, nagyszerű) szavak kombinálásával keletke-

zett.

Hackathon

A hackathonok olyan, jellemzően az információtechnoló-

gia (IT) szektorhoz kötődő rendezvények, melyek célja egy

ötletnek a prototípusig való eljuttatása, különböző szakértők

bevonásával. Az angol hacker és a görög eredetű marathon

szavakból alkotott kifejezés olyan 2-3 napos rendezvényre

utal, amely leginkább a televízióból ismert tehetségkutató

versenyekhez hasonló. Egy-egy ilyen rendezvényen számos

ötletgazda, fejlesztő, programozó, dizájner, befektető és a

legkülönbözőbb szakmák képviselői vesznek részt, hogy va-

lamelyik kreatív ötlethez csatlakozva hozzájáruljanak annak

megvalósításához. Számtalan hackathon rendezvény ered-

ményeképpen nemcsak egy prototípus jön létre, hanem a

résztvevők azonnal céget is alapítanak, és immár saját vállal-

kozásként indítják útjára az ötletet. 

Pontosan ilyen módon alakult a Helpific is, az észt szoci-

ális minisztérium finanszírozásával, a Garage48 kreatív hub

által szervezett „Enable” Hackathon alkalmával. Ennek az

volt a célja, hogy olyan ötleteket hozzanak a résztvevők,

amelyekkel fogyatékossággal élő emberek életét tehetik job-

bá a különböző technológiai újítások segítségével. Észtor-

szágban ma már nemcsak az IT területen rendeznek hason-

ló rendezvényeket, ez a kreatív fejlesztői kultúra a legkülön-

félébb vállalkozási és szociális programok tervezésében is

gyökeret vert.

Startupkultúra

A startupok olyan nagy növekedési potenciálú vállalkozá-

sok, melyek általában egy alapötletből indulnak el a megva-

lósítás útján és válnak később akár globális tényezővé a pia-

con. A startupkultúra kifejezés egy sajátos vállalati kultúrára

és fejlesztési modellre utal, amelynek alapja az innováció és

a rugalmasság, s melynek keretei között rendszerint mini-

mális saját tőkével, azonban jól felépített támogató rend-

szerrel indulnak útjukra a különböző vállalkozások.

Sharing economy

Más néven közösségi gazdaság – azt a gazdasági és szoci-

ális rendszert jelenti, amely az árukhoz, szolgáltatásokhoz,

adatokhoz és tudáshoz való másokkal megosztott, azaz kö-

zösségi hozzáférést tesz lehetővé. Ezt a hozzáférést általában

az információtechnológia segíti elő, hogy az egyének, válla-

latok, nonprofit szervezetek, illetve kormányok számára

rendelkezésre álljon a kihasználatlan termékek és szolgálta-

tások elosztásához, megosztásához és újrahasznosításához

szükséges információ. 

Peer-to-peer

Az egyes magánszemélyek (lakosok, polgárok) által egy-

másnak nyújtott szolgáltatás, áru, tudás vagy információ

megosztásának mechanizmusát hívjuk az angol kifejezésből

kölcsönözve peer-to-peer megoldásoknak. Míg a piacon ál-

talában cégek termékeit vásároljuk meg magánszemélyként

(business-to-peer), illetve állami szolgáltatások esetén az

önkormányzatok vagy közvetlenül az állam szolgáltatásait

használják a polgárok (government-to-peer), addig a sha-

ring economy típusú rendszerekben általában az egyes ál-

lampolgárok közvetlenül egymásnak nyújtanak szolgáltatá-

sokat. Ilyen megoldás például, amikor valaki az Airbnb

rendszerén keresztül lehetőséget nyújt arra, hogy mások

szálláshelyként igénybe vegyék a lakását. Itt nem arról van

szó, hogy egy vállalat vagy vállalkozás biztosít szálláshelyet

(hotel), vagy valamilyen állami cég teszi ugyanezt (mint pl.

a régi úttörőtáborok esetében), hanem magánszemélyek

egymás között, egymásnak nyújtanak szálláslehetőséget. A

Helpific rendszerében a segítségnyújtás válik ilyen egymás-

nak nyújtott szolgáltatássá.

Bugarszki Zsolt PhD

egyetemi oktató, kutató-fejlesztő, Tallinni Egyetem
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Pongrácz Éva tudományos és kuta-
tási tanszékvezető-helyettes a pozso-
nyi Közgazdaság-tudományi Egye-
tem Nemzetgazdasági Karának Szo-
ciális Fejlődés és Munka Tanszékén; a
Szociális gazdaságtan című egyetemi
jegyzet egyik szerzője és összeállítója 

Kérem, hogy röviden mutatkozzon be. 

Csallóköznádasdról származom, kis
falucska a Dunaszerdahelyi járásban.
Az alapiskolát a szomszéd faluban,
Felbáron végeztem, a pozsonyi Duna
utcai magyar gimnáziumban érettsé-
giztem 1989-ben. Mivel nem voltam
jó káder, nem jutottam be a közgazda-
sági egyetemre, évekig bankban dol-
goztam. Egyszer csak megelégeltem,
mert nem tetszettek a bankon belüli
folyamatok, láttam, hogy ez nem em-
berbarát közeg. Fiókvezető-helyettes
és részlegvezető voltam, óriási felelős-
séggel. Amikor privatizálták a bankot,
kicsit beleláttam a háttértevékenysé-
gekbe. Például öreg néniknek kocká-
zatos befektetéseket kínáltak a minél
nagyobb közvetítői díj elérése végett.
Ez ugyan legális volt, de nem morális.
Úgy éreztem, hogy tovább kellene
lépnem. Közben az egyetem levelező
tagozatára jelentkeztem, pénzügyi
szakra. Otthagytam a bankot, és az
egyetemen kezdtem dolgozni asszisz-
tensként, később projektmenedzser-
ként, majd pedig a Szociális Fejlődés
és Munka Tanszékre kerültem. 2006-
ban lehetőségem nyílt doktori képzé-
sen részt venni, és témámnak az ön-
kéntességet választottam. Ez közel állt
hozzám, mivel a közgazdaságtanon
belül olyan területet kerestem, ahol az
ember és az emberiességen alapuló ér-
tékek a fontosak. Az önkéntesek is va-
laki másnak segítenek. Anyaggyűjtés

közben rábukkantam egy tanulmány-
ra, amely a szociális gazdaságról szólt.
Új dolog volt a számomra, elkezdett
érdekelni, minél többet tudtam meg
róla, annál jobban, mert Szlovákiában
még ismeretlen volt ez a terület. Végül
kérvényeztem a témám megváltozta-
tását, és attól kezdve foglalkozom a
szociális gazdasággal, amelynek az ön-
kéntesség is része. 

Hozott valamit a családból, ami efelé

terelte?

Így neveltek. Vallásos nevelést kap-
tam, s ehhez az is hozzátartozik, hogy
segítséget nyújtsunk másoknak; ter-
mészetesen jött. Érettségi után a
pénzügyi szakma vonzott. Fiatal fejjel
az ember másként gondolkodik. Az-
tán ahogy az ember egyre érettebb
lesz, kikristályosodik, mi felel meg leg-
jobban az elképzeléseinek.

A Közgazdaság-tudományi Egyete-

men a gazdaság működését tanítják. A

szociális gazdaságtan is jó helyen van ott? 

Nagyon jó helyen van. Ha körülte-
kintünk, láthatjuk, hogy a világban
milyen társadalmi problémák vannak:
rengeteg a munkanélküli, a szegény,
nagyon sokan hátrányos helyzetbe ke-
rültek, mert nincs pénzük, nem tud-

nak dolgozni, ezért a munkahelyte-
remtés nagyon fontos dolog. Azokat
pedig, akik nem tudnak munkát vé-
gezni, mert hátránnyal élnek, támo-
gatni kell. Ebből a szempontból azt
gondolom, hogy egyetemünkön na-
gyon is jó helyen van ez a képzés.
Nyugati egyetemek mintájára ma már
elfogadott dolognak kellene lennie
annak, hogy a közgazdászképző felső-
oktatási intézményekben tanítani kell
ezt a témakört.

Pozsonyban mióta van rá lehetőség?

A szociális vállalkozás nevű tantár-
gyat 2011-ben sikerült akkreditáltatni.
A szociális fejlődés és szociálpolitika
szak hallgatóinak az ötödik évfolyam-
ban, vagyis a mesterképzés második
évfolyamában kötelező tárgy. Az ak-
kori tanszékvezető, Eva Rievajová
professzor asszony mindenben támo-
gatott, és neki köszönhetem, hogy ez
megvalósulhatott. Lehetőséget kap-
tam rá, hogy egyetemi jegyzetet állít-
sak össze hozzá, egy, a szociális gazda-
ságról szóló 13 hetes kurzusra. Idén a
nemzetgazdasági karon próbálkoztam
azzal, hogy választható tantárgyként
más szakokra is becsempésszem. Az
adótanácsadás szakon három csoport
is felvette a kurzust. 

Milyen a tantárgy fogadtatása? 

Az a tapasztalatom, hogy mindenki
csodálkozik, amikor először hall a szo-
ciális gazdaságról. Az első órákon a di-
ákok is meglepődnek, hogy miről is
beszélek; van, aki azt gondolja, hogy
utópia ilyesmivel foglalkozni. Aztán
ahogy fokozatosan megértik a dolog
lényegét, elkezdenek érte lelkesedni, és
attól kezdve partnerként tudunk be-
szélgetni. Az alapokat megkapták,
egy-egy tantárgy keretében megtanul-
ják a szociálpolitika egyes részeit, tud-

„Olyasmit kerestem, 
ahol az ember a fontos” 
Beszélgetés Pongrácz Éva egyetemi oktatóval



11

Pongrácz Éva egyetemi oktató

2017/2

nak rá építeni, de azzal még nem iga-
zán találkoztak, hogy úgy is lehet vál-
lalkozni meg sikeresnek lenni a pia-
con, hogy valakinek segítek vele.

Hogyan sikerül elfogadtatnia? 

Én is folyamatosan tanulok, és ma
már sokkal több a tapasztalatom, mint
amikor 2011-ben próbálkoztam a tan-
tárgy bevezetésével. Gabriela Korimo-
vá professzor asszonynak, a beszterce-
bányai egyetem oktatójának a nyom-
dokaiban haladok. Szlovákiában első-
ként ő kezdett foglalkozni a témával.
Felvettem vele a kapcsolatot, és a mai
napig együttműködünk. Hogy a hall-
gatók megértsék a szociális gazdaság
lényegét, vendégeket hívok az órára,
vagy kihelyezett órákat tartunk, példá-
ul a Radnička kávézóban. A kávézót
működtető Inklúzió PT vezetője el-
mondja nekik, hogyan dolgoznak a fo-
gyatékossággal élő alkalmazottak, és
hogy azzal, ha valaki beül egy kávéra,

süteményre, támogatja őket. A hallga-
tók megtapasztalják, hogy bár a pincér-
nő lassabban szolgál fel, és ezért türel-
mesnek kell lenniük vele, nagyon ked-
ves, a sütemény, a kávé pedig finom.
Egy ilyen látogatás élmény nekik, és tíz
előadással is felér. Kapcsolatban vagyok
Görgő község polgármesterével, ahol
nagyszerűen működik a helyi szociális
vállalkozás, és valóban megváltoztatta
az emberek életét. Kaptam tőle egy

egyórás filmet, s örömmel tölt el, hogy
amikor levetítem a diákoknak, a végén
nagy csönd támad. Elgondolkodnak
azon, hogy amiről addig beszéltünk,
nem fikció, nem utópia, hanem megva-
lósítható, és működik.

Külföldön hol van elterjedve a szociá-

lis gazdaság? 

Leginkább Franciaországban, első-
ként ott foglalták törvénybe. Ma már
kiválóan működik, s aki így akar vállal-
kozni, pénzügyi és egyéb támogatást
kap az államtól. Belgiumban is fejlett ez
a szektor, mert támogatja az állam.

És nálunk mi a helyzet? A 2011-től fo-

lyó oktatásnak látszik már eredménye?

A diákoktól pozitív visszajelzéseket
kapunk. Akik már dolgoznak, elkez-
denek alternatív módon, nagyobb szo-
ciális érzékkel gondolkodni a munka-
helyükön. Az a gond, hogy Szlovákiá-
ban a szociális gazdaság kezdeménye-
zései nem kapnak sem elég anyagi,

sem egyéb támogatást, például nem
jutnak elég információhoz. Szükség
volna egy irodára vagy a szociális és
munkaügyi hivatalokban, vagy bárhol,
ahová be lehet menni és tájékoztatást
kérni, hogyan fogjon hozzá, aki ilyen
vállalkozást tervez. 

Törvényi szabályozás sincs? 

Még nincs, de a szociális ügyi mi-
nisztérium létrehozott egy törvény-
előkészítő munkacsoportot, ennek tag-

ja vagyok. A tervezetet április végéig
kell elkészítenünk véleményezésre.
Meg kell határoznunk, hogy mi az a
szociális gazdaság, mikor tekinthetünk
egy vállalatot szociális vállalkozásnak,
milyen egyéb résztvevői lehetnek a szo-
ciális gazdaságnak (például nonprofit
szervezetek). Meg kell határozni a kri-
tériumokat, hogy kik és milyen mér-
tékben kaphatnak hozzá anyagi támo-
gatást, s az információhoz való hozzá-
férést is lehetővé kell tenni, hogy ösztö-
nözzük az ilyen kezdeményezéseket.
Fontos, hogy ezek a szervezetek a ko-
rábbinál több támogatást kapjanak. 

A szociális gazdaság a hátrányos hely-

zetűek, köztük a fogyatékossággal élők

támogatására irányul. Mi a különbség a

szociális gazdaság és a védett műhelyek

között?

A szociális gazdaságon belül kü-
lönböző szubjektumok vannak. Pél-
dául a nonprofit szektorba sok ilyen
tartozik, ezeket a szociális gazdaság
jól működő kezdeményezéseinek te-
kinthetjük. Továbbá vannak a szoci-
ális vállalatok, amelyek a szociális
célt úgy érik el, hogy vagy hátrányos
helyzetűeket alkalmaznak, vagy a
hátrányos helyzetben levő emberek-
nek valamiféle szolgáltatást nyújta-
nak. Ilyen például, ha valaki helyi
szinten szociális taxit működtet. A
védett munkahely pedig példa a szo-
ciális vállalkozásra. Úgy hívják őket,
hogy munkaintegrációs szociális
vállalatok. A munkaerőpiacon integ-
rálják azokat, akik segítség nélkül
nem volnának képesek ott érvénye-
sülni. Például a fogyatékossággal élő
embereket, akiknek a munkateljesít-
ményét nem lehet akkorára növelni,
mint az egészséges emberé. Ezért a
védett munkahelyek megérdemlik,
hogy az állam támogassa őket. Ez az
intézmény egész jól működik Szlo-
vákiában, s bár a támogatása nem éri
el a szükséges mértéket, a szociális
vállalkozás példaértékű kezdemé-
nyezésének tekinthetjük. A Radnič-
ka kávézó is ilyen védett munkahely.

Szociális gazdaság 
A szociális gazdaságot ma már – nyugati minták alapján – a gazdaság

részének tekinthetjük. Olyan vállalatokból, kezdeményezésekből vagy non-
profit szubjektumokból áll, amelyeknek elsősorban szociális céljuk van, a
profitot ennek elérésének rendelik alá. Természetesen a szociális vállalkozás-
nak is szüksége van valamiféle profitra ahhoz, hogy működni tudjon, és a
nonprofit szektor működéséhez is szükséges bizonyos mennyiségű pénzbeli
támogatás, de legfőbb célja a segítség. A szociális gazdaság egyik jellemzője,
hogy a megtermelt profit bizonyos százalékát visszaforgatja a vállalkozásba. 

Társadalmilag felelős vállalat
Bármilyen cég, amely úgy dönt, hogy a profit bizonyos részét valakinek

ajándékozza, befekteti – például támogatja a környezetében működő iskola
tanulóinak továbbképzését –, társadalmilag felelős vállalatnak minősül. Ez
nem szociális vállalkozás, mert elsőrendű célja a profitszerzés. 
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A szervezet 1990 óta felvállalja a mozgássérült

és más fogyatékossággal élő személyek érdekvé-

delmét a megyében, s figyelmet szentel elszi-

getelődésük megakadályozásának, az inklúzió

elősegítésének. 

Szolgáltatásainak széles a skálája: gyógyá-

szati segédeszközök kölcsönzése, javítása, kü-

lönböző szociális természetű, önbizalmat, beil-

leszkedést segítő tevékenységek, fogyatékos szemé-

lyek szállítása. Az akadályozottsággal élőket érintő infor-

mációk szórásában is szerepet kellett vállalnia, hiszen a tör-

vénykezésről, a sérültségi besorolás folyamatáról, juttatá-

sokról és kötelezettségekről stb. nincsenek megfelelően tá-

jékoztatva az emberek.

Mindemellett védett műhelyt működtet akadályozott-

sággal élők számára, elfoglaltságot ad az idejáró fiataloknak.

A műhely sarokpontja mégsem ez, hanem az, hogy teret

teremt barátságok kialakulására, közösségi normák elsajátí-

tása válik itt lehetővé, jelentősen csökkentve ezzel az elszi-

getelődés kockázatát. Önök közül mindenkinek lehetett

már az az érzése, hogy egyedül maradt valamely problémá-

jával, és úgy érezte, nehéz továbblépni. Jól jöhet

ilyenkor, ha van, aki megért bennünket, és

legalább alternatívát mutat a továbblépésre.

Ezt nyújtja a szervezet, hogy a sérültek

élete változni tudjon. Büszke azokra az

akadályozottsággal élőkre és szülőkre, is-

merősökre, akik élni tudnak a lehetőséggel.

Mára „kinőtte” a jelenlegi székhelyét,

amelyet jelképesen bérel városunk tanácsától.

Ezért önerőből, valamint barátok és partnerek segítsé-

gével megvette az új központhoz szükséges területet.

Ünnep számunkra, hogy április 26-án sor kerül az alap-

kőletételre Csíkszeredában, a Hunyadi János utcában. Ezt

hálaadó szentmise előzi meg, melyet Böjte Csaba ferences

testvér celebrál a csíksomlyói kegytemplomban, és az aka-

dályozottsággal élőkből álló Nem Adom Fel együttes kísér.

Biztosak vagyunk benne, hogy a Jóisten segítségével és

megfelelő hozzáállással megépül az Összefogás Háza a Fo-

gyatékkal Élőkért központunk. Minden segítő kezet és

adományt szeretettel várunk, hiszen minden tégla számít. 

Fikó Csaba tiszteletbeli elnök

Az egyetemi elméleti képzést hogyan

tudja összekötni a gyakorlattal? 

Úgy is, hogy publikálok, s ezáltal az
információk eljutnak az emberekhez.
Ezt nagyon fontosnak tartom. Kuta-
tási eredményeinket hazai és külföldi
konferenciákon, workshopokon vagy
egyéb szakmai összejöveteleken is-
mertetem. Majd egy éven keresztül a
Reménybe írtam, s a Carissimiben is
jelent meg írásom.  Jólesik, ha az em-
ber kap visszajelzéseket. Aki először
találkozik a szociális gazdasággal,
meglepődik, hogy ilyen is van. Talán
eljut a híre olyan emberekhez, akik
szeretnének tenni valamit, de nem is-
merik ezt a közeget. Szociális vállalko-
zás néven az EPIC nevű nonprofit
szervezettel közösen sikerült akkredi-
táltatnunk az oktatási minisztérium-
ban egy felnőttképzési tanfolyamot.
Ez komoly képzésnek tekinthető. Az
EPIC egy projekt keretében anyagi
támogatáshoz jutott, s négy egyhetes
képzést tudtunk belőle szervezni:

egyet-egyet Kassán és Losoncon, ket-
tőt Pozsonyban. Polgármesterek, non-
profit szervezetek alkalmazottai, a
szociális szférában dolgozók vehettek
rajta részt ingyenesen. Célja az volt,
hogy felkészítse ezeket az embereket a
szociális vállalkozás létrehozására,
megtanítsa, milyen legyen a marke-
ting, hogyan kell emberi erőforrások-
kal dolgozni. Az elméletből kiindulva
a végén vállalkozói tervet kellett készí-
teniük, megoldást keresve valamilyen
helyi problémára. Ezt bizottság előtt
megvédték, majd záróvizsgát tettek.  

Jelenleg pedig egy négyéves kutatás
kezdetén tartunk. Az oktatási mi-
nisztérium VEGA projektjének ke-
retében azt fogjuk vizsgálni, hogy a
V4-ek államaiban hogyan alakul a
szociális gazdaság. Mivel ezekben az
országokban hasonló a helyzet, a tár-
sadalmi fejlődés nagyjából egyforma
szinten van, s közös a történelmünk
is, úgy gondoltuk, hogy érdekes lehet
kutatni, összehasonlítani, szakembe-

reket összehozni, hálózatot építeni,
hogy segíthessük egymást a szociális
gazdaság fejlesztésében. Már felvet-
tük a kapcsolatot Magyar-, Lengyel-
és Csehországgal s az itteni szakem-
berekkel. Mivel projektünk sikeres-
nek bizonyult, négy évre kilátásban
van hozzá a pénzügyi támogatás.
Távlatilag is ezen a téren szeretnék
tevékenykedni, amit lehet, megtenni
a szociális gazdaságért, hogy Szlová-
kiában is kellő támogatást kapjon, és
minél jobban megismerjék az embe-
rek; mert ahogy említettem, a jelenleg
is működő, hátrányos helyzetűeket
foglalkoztató szociális gazdaság nem
kap elegendő publicitást, sem anyagi
támogatást, és a szükséges informáci-
óhoz sem jut hozzá. Tehát nincs meg-
felelő motiváció arra, hogy valaki lét-
rehozzon ilyen vállalatot. Azon dolgo-
zunk, hogy minél többen megértsék,
mi is az a szociális gazdaság, és igazán
támogatást kapjanak ezek a kezdemé-
nyezések.                                 T. E.

Mozaikok a Hargita Megyei Mozgássérültek 
Szervezetének életéből
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Több mint huszonegy éve dolgo-

zom idősekkel, sérült és demens-alz-

heimeres személyekkel a Gyulafehér-

vári Caritas Gyergyószentmiklósi

Szent Erzsébet Idősek Otthonában.

Az idősek, demens személyek ápolása,

gondozása kihívások elé állítja a gon-

dozó családot. Doktori kutatásom –

2016-tól folyik, és 11 megyére terjed

ki – a gondozó családok terhelődését

vizsgálja, a gondozás nehézségeinek a

felmérését, azoknak a tényezőknek a

felismerését, amelyek akár a bentlaká-

sos otthoni elhelyezéskor döntő sze-

repet játszanak. Arra keresi a választ,

hogy milyen megküzdési szakaszo-

kon mennek át a családok a sérült, de-

mens betegek gondozásában. Milyen

stratégiát alkalmaznak a gondozás so-

rán? Hogyan alakulnak a szerepek?

Hogyan élik meg a szeretett személy

személyiségváltozását? Hol van az a

terhelődési kritikus pont, amikor a

család az intézményi ellátást választ-

ja? Továbbá a kutatás eredményeit fi-

gyelembe véve az érintett családok

szempontjából feltárja, hogy mi hi-

ányzik az ellátórendszerből. 

De nézzük, hogy milyen változáso-

kon megy át a hagyományos családi

modell, amely szerint a család a legki-

sebb társadalmi egység, anyából, apá-

ból és legalább egy gyermekből áll – a

nemek szerinti munkamegosztás sze-

rint az apa a kenyérkereső, az anya pe-

dig otthon marad, főz, takarít, és fele-

lős a gyermeknevelésért. Ha szétné-

zünk környezetünkben, majd kitekin-

tünk a nyugat-európai statisztikai

adatokra, azt láthatjuk, hogy mára ez

a fajta családi szerkezet egyre jobban

átalakult, hiszen a nők nagy százalék-

ban ugyanolyan szerepet vállalnak a

társadalomban, mint a férfiak. Azt is

tapasztaljuk, hogy lassanként felbom-

lanak a többgenerációs családi mo-

dellek, s ennek során az idősödő

„szendvicsgeneráció” egyre jobban

terhelődik a támogató hátterek hiá-

nya miatt. Láthatjuk, hogy nagyon

sok az egyszülős család, ahol a gyer-

meket vagy az anya, vagy az apa neve-

li. Itt jönnek be a nagyszülői szerepek

segítő erőforrásként. De hogyan is

nevelkedik a gyermek? A japánok úgy

tartják: „a gyermek a folyó, és a két

szülője mellette a part. Ők adnak ke-

retet az életének, ők vigyázzák, hogy

túl ne csorduljon. Nem mondják meg,

hogyan folyjon, nem szólnak bele ab-

ba, milyen sebességgel, nincs kötelező

folyásirány, de vannak határok, táma-

szok, kapaszkodók. És ott vannak ők

egymásnak: a víz és a part. Kiegészí-

tik egymást, és támogatják. Attól tel-

jesek, hogy együtt vannak. Aztán

egyszer majd a víz eléri a végtelen

tengert, beleömlik, és szabadon úsz-

hat”. Egy kínai közmondás szerint:

„egy gyermek élete olyan, mint egy

papírlap, melyen minden arra járó

nyomot hagy.” 

A családi szerepek elsajátításának

színtere maga a család, amely a gyer-

mekekre áthagyományozza a külön-

böző szerepekhez kapcsolódó maga-

tartásmintákat, a külső környezetben

pedig ráerősítenek a társadalmi min-

ták, és a szocializációval, a tanulási fo-

lyamattal magatartási minták soroza-

tát veszi át. Azt is mondhatjuk, hogy

a gyermek viselkedéséből visszatük-

röződik mindaz, amit a környezetétől

lát, hall és tapasztal. Egyik legfonto-

sabb dolog, hogy őszinte, tiszta és

szeretetteljes érzéseket mutassunk ki

a gyermekek felé. Életünk hasonlíthat

a gyümölcsöző fákhoz, amelyek azt is

üzenhetik számunkra, hogy különbö-

zőek vagyunk, más-más képességek-

kel, adottságokkal, de mindenkiből

csak egy van, és az igazi érték. A csi-

szolása, formálása nagyban függ a

szülői attitűdtől és azoktól a model-

lektől, amelyeket a szülő is gyermek-

korában kapott. Kérdések sorozatát

tehetjük fel. Hogyan kommunikál a

család befelé és kifelé? Volt-e helye a

családban a panaszok meghallgatásá-

nak? Volt-e tekintélye a gyermek

hangjának? Milyen terheket hord a

család, és ezt mennyire vetíti ki kör-

nyezetére? A rendszerelméletre ala-

pozott klinikai családi kommunikáci-

ós modell szerint problémamegoldás,

kommunikáció, szerepek, érzelmi fo-

gékonyság, érzelmi belevonódás, vi-

selkedéskontroll határozza meg a csa-

ládnak mint rendszernek a működé-

sét és ezen belül a pszichológiai-bio-

lógiai szükségleteknek, mint pl. az éh-

ségnek, szomjúságnak, alvásnak stb., a

kielégítését. A családnak van egy kör-

hálómodellje, mint pl. a kohézió (ösz-

szetartás), a flexibilitás (alkalmazko-

dóképesség), és talán ezen belül az

egyik legfontosabb a kommunikáció.

Ha a családot az életív mentén meg-

figyeljük, és azon töprengünk, hogy

mit élhet át egy gondozó család, ak-

kor nagyon fontos megállapítanunk,

hogy hol tart éppen a saját életíve

mentén. Hogyan oszlanak meg benne

A gondozó családok terhelődése 
és a családi szerepek alakulása
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a feladatok és szerepek, milyen élet-

feladatokat kell ellátnia az adott ter-

helődések mellett, és ki vagy kik azok

a személyek, akiktől támogató hozzá-

állást remélhet? A támogató hozzáál-

lás alappillére az elfogadás és a szere-

tet. De ahhoz, hogy gondoskodó se-

gítővé váljon egy személy, empátiás

készségének kell lennie, folytonos

mentalizációra1 van szüksége, hogy

saját maga és a viselkedése fölött meg

tudjon tartani egy egészségesnek

mondható önuralmat. A gondozó

családoknak az informális és formális

segítéshez hosszú távon erőforrásokra

van szükségük. De fontos átgondol-

nunk, hogy milyen kihívásokon megy

át a gondozó család. Pl. a családon be-

lüli szerepekkel és a napi gondosko-

dási feladatokkal s a családon belüli

szerepviszonyok megoszlásával. A

leggyakoribb fellépő probléma a

kommunikációs akadály:  

– nem fogalmazzák meg nyíltan

gondolataikat; 

– nem beszélik meg egymással

gondjaikat, érzéseiket; 

– a feszültségek egyre csak halmo-

zódnak;

– kifelé harmonikus családot mu-

tatnak; 

– nem konfrontálódnak, rettegnek

gondolataik kifejezésétől.

Eredmény: pszichoszomatikus za-

varok, melyeknek kialakulásában a

kutatók nagy jelentőséget tulajdoní-

tanak az anya-gyermek kapcsolatnak. 

Ha tudatosulnak a kommunikációs

akadályok a családon belül, de fóku-

szálhatunk akár a saját munkakörnye-

zetünkre, akkor a következő lépés,

amely segíthetne, hogy önmagunkkal

szembenézve ismét felteszünk egypár

kérdést: Mi segít? Mi akadályoz? Mi

az, amit én a legjobban szeretek? Mi

az, amiből elegem van? Mi az, amiben

fejlődnöm kell? És ehhez rugalmas-

ságra van szükség; mert ha ismét a

természethez nyúlunk vissza, azt lát-

hatjuk, hogy a fa a szélben meghajlik,

de képes visszatérni eredeti állapotá-

ba. A flexibilitás a fa elengedési-ella-

zulási képességét, ugyanakkor for-

májának visszanyerésére való képes-

ségét is jelenti. Az emberi magatar-

tásnak is hajlékonynak kell lennie,

meg kell tanulnia alkalmazkodni a

változó körülményekhez, hogy ne

törjön bele.

A gondozó családok terhelődésénél

figyelembe kell vennünk az idősebb

nemzedékről való gondoskodást. Az

utóbbi évtized demográfiai változásai

során azt láthatjuk, hogy az idősek

aránya a népességben drámai mérték-

ben fog növekedni (Eurostat online

data code: demo_pjan és demo_pjanind),

ami az idősellátás gyakorlata szem-

pontjából kihívás lehet a gondozási

szükségletek feltételezett növekedé-

sével. Az időskori demenciák ebben

különösen fontos szerepet játszanak,

mert azt tapasztalhatjuk, hogy 85 év

felett a demencia előfordulása meg-

haladja a 30%-ot, és a bentlakásos

idősotthonokban aránya eléri a 40–

50%-ot. A szakirodalmi adatok is ezt

erősítik meg (Tariska 2000, Szabó

2011). Érdemes ebből a szempontból

kiemelni az utóbbi évek egyik legát-

fogóbb európai kutatásának adatait

(Wimo et al. 2010). Az ennek nyo-

mán készült OECD-jelentésben egy

összevetést láthatunk az európai or-

szágokban diagnosztizált demens be-

tegek százalékos megoszlásáról. (Wi-

mo et al.: Health at a Glance: Europe

2012 © OECD 2012 /45 old.) A je-

lentésben azt láthatjuk, hogy 60 év fe-

lett a demencia prevalenciája még

nem drámai mértékű. A klinikai ta-

pasztalatok ugyanakkor azt mutatják,

hogy a gyakorló szakemberek ennél

jóval magasabb aránnyal: 10–15%-kal

számolnak. Ezzel szemben a demen-

cia előfordulása 80–85 év felett már

igen jelentős. Az előrehaladó leépülés

nyomán nagyon megnehezülhet a

családon belüli vagy az otthonközeli

ellátás, és feltételezhetjük, hogy a

bentlakásos otthoni keretben biztosí-

tott gondozás iránti igény kerül elő-

térbe. Dr. Szabó Lajos szerint a mér-

sékelt és középsúlyos demencia eseté-

ben az érintett idősek 70–75%-a a

bentlakásos otthoni ellátáson kívül

marad, és rendszerint a családok kap-

nak hangsúlyos szerepet gondozásuk

során. Ennek felismerése nyomán a

figyelem egyre inkább a gondozó csa-

ládok felé fordult, és mind több kuta-

tási adat utal arra, hogy a családok

terhelődése és annak pszichoszociális

következményei a demenciában szen-

vedő idősek gondozása kapcsán

nagyban érintik a családok életminő-

ségét, s jelentős mértékben befolyá-

solják a gondozó családtagok pszichés

egészségét is (Szabó 2011, Pék 2013).

E kutatások jelentős része a gondozó

családtag stresszterhelődését és annak

következményeit, a szerepkonfliktu-

sokat, valamint a gondozó családon

belüli feszültségeket vizsgálta (Zarit

et al. 1985, Aneshensel et al. 1995,

Kaplan 1996, Zarit et al. 2005). A ku-

tatások számottevő hatást gyakorol-

tak a demenciaspecifikus ellátások

fejlődésére – ezen belül a gondozó

családoknak nyújtott szolgáltatások,

támogató hátterek kialakításának

ösztönzésére (pl. támogató csoport a

gondozó családtagok számára – ld.

Pék 2013). A bentlakásos otthoni el-

látás kapcsán azonban kérdésként

merülhet fel az, hogy a család gondo-

zási erőfeszítései ellenére mely ténye-

zők azok, amelyek ahhoz a döntéshez

vezetnek, hogy a család kezdemé-

nyezze a demenciában szenvedő idős

ember bentlakásos otthoni elhelyezé-

sét. Az idős családtag bentlakásos ott-

honi elhelyezése kritikus esemény le-

het a család életében, amelyet feszült-

ségekkel, konfliktusokkal terhelt idő-

szak előzhet meg. Feltételezem, hogy

ebben meghatározó szerepet játszhat

az is, hogy a gondozó családok ma-

gukra maradnak, és hiányoznak azok

a szolgáltatások, támogató hátterek,

amelyek segíthetnék a demenciával

küzdő idős hozzátartozó családban

történő gondozását. 
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Gyakorlat

„Életed vonata: Ismerd fel magad-

ban az értéket!” Képzeld el, hogy egy

vonatban ülsz, és minden vagon egy-

egy életciklusodat tartalmazza családi

szerepekkel, barátokkal, iskolával és

később a munkahelyi szerepekkel

együtt. Sétálj át a vagonokon, és figyeld

meg magad kívülről: Hol tartasz jelen-

leg az életíved mentén? Milyen kihívá-

sokkal kell szembenézned? Mi volt

számodra hasznos? Miben fejlődtél?

Mi volt a szereped régen? Mi a szere-

ped most? Mi az, ami még nyitott szá-

modra? Milyen erőforrásokra van

szükséged ahhoz, hogy továbblépj? 

Konklúzió

Az életutunk a sajátunk, de úgy is

fogalmazhatnánk, hogy „az én utam

a mi utunk”. Hiszen állandó köl-

csönhatásban vagyunk egymással a

családban, a közösségben vagy akár a

munkahelyen. Mindaz, ami ben-

nünk él, a viselkedésünk, a kommu-

nikációnk, a tetteink hatással vannak

a körülöttünk élőkre. Fontos az ér-

zelem és értelem összekapcsolása;

mondhatjuk, hogy a szív útja az ér-

telem felé, de vajon a kettő közötti

úton lévő kapuhoz megtaláltuk-e a

megfelelő kulcsot, hogy kinyissuk?

A mindennapi feladatok könnyebbé

válhatnak, ha a szakmaiság mellett

időt, energiát, elfogadást, empátiát,

hitelességet, kitartó munkát, aláza-

tot, hitet és nem utolsósorban szere-

tetet tanúsítunk a másik ember iránt.

Szeretetet adunk és kapunk. A diag-

nózis mögött ott van egy személy,

egy ember, aki érték. Arra kell fi-

gyelnünk, hogy mit tud, mire képes,

nem arra, amit nem. A segítés, a

gondoskodás, a személyre szabott

gondozás művészete ebben rejlik,

mert hiába adott a környezeti felté-

tel, a pénz, a külsőség, az egyik leg-

fontosabb életfeladat a szívhez, a

szeretethez, az önmagunk és ember-

társaink felé vezető út megtalálása. 

1 A mentalizáció annak a képessége, hogy

„olvassunk” mások elméjében és a sajátunk-

ban. Jó esetben vannak elképzeléseink ar-

ról, hogy a másik ember éppen mit érez, mit

gondol, mit miért tesz. Saját érzéseinket,

szándékainkat, vágyainkat is a mentali-

záció segítségével azonosítjuk be. Mint

annyi fontos készség, ez is az anya-gyer-

mek kapcsolaton belül alakul ki. Az anyai

tartalmazás és az érzések megfelelő tükrö-

zése elengedhetetlen a kialakulásához. Hi-

ánya súlyos személyiségzavarokhoz vezet,

része a bántalmazásos helyzeteknek is. Aki

nem képes mentalizálni, az nem tudja, mi

zajlik a másikban, nem tud empátiás lenni

vele, így nem is tartja vissza semmi attól,

hogy a másik embert bántsa, élettelen

tárgyként kezelje. Nem tudnak mentali-

zálni az autisták sem, akiket a mentalizá-

ció sérülése megakadályoz abban, hogy fel-

ismerjék, mit miért tesz a másik ember, és

így nagyon nehezen tájékozódnak társas

helyzetekben. A magyar származású, 16

éves koráig Magyarországon, jelenleg

Londonban élő Peter Fonagy az egyik ki-

dolgozója és vezető kutatója a mentalizáci-

ós elméletnek és az ezen alapuló terápiás

gyakorlatnak. Szinte minden terápiában

az egyik legfőbb kérdés, hogy sikerül-e a

pácienst megtanítani mentalizálni, külö-

nösen fontos ez a súlyos borderline szemé-

lyiségzavarokban. (www.isten-ember-

vilag.hu/webplebania/vannak-videkek-

l e g b e l u l / p e t e r - f o n a g y - e s - a -

mentalizacio.html).

Kiss Gabriella 

mentálhigiénés szakember,

szupervízor, szakmai koordinátor,

Gyergyószentmiklós

III. éves PhD-hallgató 

ELTE Szociológia, Interdiszciplináris

Társadalomkutatások 

Doktori Iskola, 

Budapest

Irodalmi források:

Aneshensel, Carol S. et al. (1995): Profiles in Caregiving: The

Unexpected Career. Academic Press, New York.

Greene, Roberta R. (2008): Social Work with the Aged and

their Families. Aldin, London. 

Hummel, Katrin (2009): Gute Nacht Liebster. Demenz. Ein

berührender Bericht über Liebe und Vergessen. Bastei Lübbe,

Bergisch Gladbach, 284 

Kurz, Alexander (2013): Das Wichtigste über die Alzheimer-

Krankheit und andere Demenzformen, Ein kompakter Ratgeber.

Deutsche Alzheimer Gesellschaf 

Pék Győző (2013): Az idős családtag gondozásának komple-

xitása, in: Kállai János – Kaszás Beáta – Tiringer István: Az

időskorúak egészségpszichológiája. Medicina Kiadó, Budapest

293–302. old.

Kiss Gabriella (2015): Középsúlyos és súlyos demens betegek

személyközpontú ellátásának módszere, családias közegben, illet-

ve bentlakásos otthoni körülmények között. Párbeszéd, szociális

munka folyóirat vol. 2

Schützendorf, Erick (2006): Wer pflegt, muss Sich pflegen. Be-

lastungen in der Altenpflege meistern. Springer, Wien, New York.

Szabó Lajos (2011): Időskori demenciák családi, pszichológiai,

és társadalmi következményei. Akadémiai Kiadó, Budapest 

Tariska Péter (2000): Alzheimer-kór. Golden Book, Budapest

Tariska Péter (2003): Szellemi hanyatlás időskorban. Országos

Pszichiátriai és Neurológiai Intézet, Therapia Kiadó, Budapest

Weyerer, S. & Bickel, H. (2007): Epidemiologie psychischer

Erkrankungen im höheren Lebensalter. Grundriss Gerontologie,

Band 14. Verlag W. Kohlhammer, Stuttgart. 

Jane Cars – Birgitta Zander (2009): Szellemileg leépült idősek gon-

dozása – Tegyük könnyebbé az együttélést. Animus Kiadó, Budapest. 

Zarit, Steven H. – Orr, Nancy K. – Zarit, Judy M (1985): The

Hidden Victims of Alzheimer’s Diseases. New York University

Press, New York. 



16

képességfejlesztő és rehabilitációs központ

2017/2

Komplex fejlesztés anyanyelven
Bemutatjuk a párkányi Artis Centrumot

2015 nyarán szerencsés pillanatban kereste meg egyik
ismerősét, Melecski Júlia gyógypedagógust a budapesti
Pető Intézetben frissen végzett Hlavácsek Réka konduk-
tor, hogy próbáljanak megoldást találni a Párkány kör-
nyékén élő magyar anyanyelvű, sajátos nevelési igényű
gyermekek, a központi idegrendszer sérüléseivel (sztrók,
sclerosis multiplex, Parkinson-kór stb.) küszködő felnőt-
tek, valamint normál fejlődésmenetű tehetséges gyer-
mekek fejlesztésére, hiszen nagyon sok az érintett, mi-
közben nem tudják, hová fordulhatnak segítségért. Mivel
Melecski Júliát is hasonló gondolatok foglalkoztatták, el-
ső lépésként Hanza Rolanda zeneterapeutával együtt Ar-
tis Művelődési, Képességfejlesztő és Rehabilitációs Köz-
pont néven polgári társulást hoztak létre. Szeptemberben
a párkányi szabadidőközpontban kibéreltek két terápiás
és egy raktárhelyiséget, decemberben pedig meghirdették
első nyílt napjukat. A következő év elején részmunkaidő-
ben Momko Erika pszichológus is csatlakozott hozzájuk. 

A központban a szellemi hungarikumnak számító Pető-
módszert, a konduktív pedagógiát Szlovákiában elsőként
(és mindeddig egyedüliként) alkalmazó Hlavácsek Réka
fogad, Melecski Júliának kliensei vannak. „2015-ben vé-
geztem a Pető Intézetben. A felnőttek Szlovákiában tör-
ténő rehabilitációja, illetve fejlesztése volt a záródolgoza-
tom témája, és anyaggyűjtés közben szembesültem vele,
hogy a Felvidéken szinte semmilyen rehabilitációs, fejlesz-
tési lehetőség sincs a csecsemők, gyerekek és felnőttek szá-
mára. Nem ismerték a Pető Intézetet s a konduktív peda-
gógiát sem. Mivel szerettem volna hazatérni a szülőföl-
demre, hogy itthon kamatoztassam tudásomat, lehetősé-
gek után kutattam. Melecski Júliával beszélgetve kiderült,
hogy ugyanazt szeretnénk: olyan, nálunk újdonságnak
számító környezetet, teret teremteni a szülőknek és gyer-
mekeknek, ahol több szakma, szolgáltatás egy helyen
megtalálható. A polgári társulást találtuk hozzá a legmeg-
felelőbb jogi formának, hogy pályázni is tudjunk.”  

Az intézményt fokozatosan, a semmiből kellett felépí-
teni. „Mindegyikünknek volt másik állása: én Agárdon a
korai fejlesztő és rehabilitációs központban dolgoztam,
és kezdetben a főállásból származó bevételemet fektet-
tem be – folytatja Réka. – Ebből fizettem a bérleti díj rám
eső részét, és eszközöket vásároltunk. Nyílt napokat ren-
deztünk, Párkány városa lehetőséget teremtett arra, hogy
szülőkkel, gyermekekkel találkozhassunk, s otthoni kör-

nyezetben is megvalósítható feladatokat adtunk nekik,
hogy hatékony legyen a fejlesztés. Julihoz már 2015 szep-
temberétől folyamatosan jöttek a gyerekek, mert ő koráb-
ban otthon is dolgozott.”

Minden pályázási lehetőséget megragadnak, legna-
gyobb sikerük, hogy Réka egyike lett a Bethlen Gábor
Alapkezelő Zrt. által meghirdetett 2016 a külhoni fiatal
magyar vállalkozók éve program felvidéki nyerteseinek. A
pénzt eszközök beszerzésére és weblapfejlesztésre fordí-
tották. Elmondható, hogy Szlovákiában magyar vidéken
nincs még egy olyan jól felszerelt fejlesztőközpont, mint az
övék, és a szakembergárda is kiváló. Beszerezték magyar

nyelven a legkorszerűbb pszichológiai és diagnosztikai
mérőeszközöket, vizsgálati lapokat. Számítástechnikai,
szenzomotoros mozgásfejlesztő, ill. konduktív pedagógiai
eszközöket, vesztibuláris ingert adó eszközöket vásároltak.
Réka elmagyarázza a konduktor feladatát: „A központi
idegrendszeri sérültek fejlesztésére szakosodott szakember,
aki a fejlesztés során pedagógiai, nevelési elemeket alkal-
maz. Megsegítéssel és megelőzéssel foglalkozik. Nem
gyógytornász, de a kettőnek a munkája összefügg. A leg-
egyszerűbben úgy tudom megmagyarázni, hogy mi belül-
ről hatunk kifelé, a gyógytornász pedig kívülről befelé.
Nem szervi bajokkal foglalkozunk, hanem az idegrendsze-
ri sérüléseket próbáljuk javítani. Hozzám pici babákkal
jönnek, az óvodára való felkészítést végzem ötéves korig, és
felnőttekkel is foglalkozom.” 

Ha a szülő igénybe szeretné venni az Artis Centrum
szolgáltatásait, telefonon vagy e-mailben be kell jelentkez-

Balról Momko Erika, Melecski Júlia és Hlavácsek Réka
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nie. Miután kitöltött egy részletes kérdőívet, ahhoz a szak-
emberhez hívják beszélgetésre, akinek a kompetenciájába
tartozik az adott probléma. Az egyórás megbeszélésen vé-
gigveszik a kérdőív pontjait, és felvázolják a lehetőségeket.
A következő alkalommal a gyermek állapotát mérik fel.
Szükség esetén szakorvosokhoz küldik őt, ugyanis diag-
nosztizálással nem foglalkoznak, a fejlesztés a feladatuk.
Azokban az esetekben – főleg pici babáknál, ha nem ideg-
rendszeri sérülésről van szó –, amikor nincs szükség diag-
nózisra, a fejlesztés a megelőzésre irányul, de neurológiai
kivizsgálás ilyenkor is kell. Tehetséggondozás esetén sem
szükséges diagnózis. A foglalkozások gyakorisága és az,
hogy a kliens egyéni vagy csoportos fejlesztésben ré-
szesül-e, az állapotától függ. „A születéstől hároméves ko-
rig terjedő időszak a legmeghatározóbb az egyén fejlődé-
sében, később kihathat az idegrendszeri fejlődésre, ezért
fontos a korai fejlesztés. Magyarországot a fejlesztések
nagy központjának is tartják, mert nagyon sok fejlesztő-
módszert alkalmaznak. Mi a kolléganővel ott szereztünk
képesítést és gyakorlatot, s több módszerből választjuk ki
a gyermek számára a legmegfelelőbbet. Alapvető még,
hogy nálunk anyanyelven történnek a foglalkozások; erre
korábban, sajnos, nem volt lehetőség.” 

* * *
Kliens érkezett Rékához, így – két fejlesztés között –

Melecski Júlia gyógypedagógus veszi át a szót: „Korábban
a biatorbágyi GEKKO Képességfejlesztő Játszóházban
dolgoztam, szakmai tudásom nagy részét ott sajátítottam
el, különböző terápiákkal találkoztam. Muzslán az Endrő-
di János Alapiskolában fejlesztő pedagógus voltam, és egy-
re több gyerek kezdett hozzám járni. Épp azon a ponton
voltam, hogy létre kell hozni egy polgári társulást, hogy
tudjak pályázatokat írni, amikor Réka jelentkezett. Na-
gyon hasonló elképzeléseink voltak a jövőt illetően. A
gyógypedagógiai tevékenységeket a terápia felől közelítem
meg. Ha jön egy gyerkőc, felmérem az állapotát, vissza-
megyünk addig a pontig a fejlődésében, ahol vagy elakadt,
vagy másféle fejlődés kezdődött, és onnan kezdve gyökér-
terápiákon keresztül végezzük a szenzomotoros tornát
(TSMT), a részképesség-fejlesztést vagy kiegészítésként a
neurofeedback-terápiát. A tervezett szenzomotoros tré-
ningen még Lakatos Katalin utolsó tanfolyamán sikerült
részt vennem. Zseniális a módszer is, és az is az volt, aki ki-
találta. Régebben főleg részképesség-fejlesztést nyújtot-
tam, amelyben volt mozgásfejlesztés is, valamint egyensú-
lyi ingerlés és beszéd, olvasás és matematikafeladatok, de
mindig volt bennem hiányérzet, mert tudtam, hogy van-
nak gyerekek, akiknek ez kevés, olyan mélyen van a prob-
léma. Egyszer egy kislányt elküldtem Budapestre, meg-
kezdték a TSMT-t, és a gyerek hétről hétre kezdett átva-
rázsolódni. Lett arckifejezése, jobban beszélt, megváltozott

a mozgása, a figyelme, komplexen az egész gyerek sokkal
szervezettebben működött. Tudtam, hogy nálunk is szük-
ség volna erre a terápiára, mert nem mindenki engedheti
meg magának, hogy rendszeresen eljárjon Budapestre.
Hosszas várakozás után végre bekerültem a diagnosztikai
tanfolyamra, aztán a terápiára is. A Jóisten is így akarta,
mert úgy érzem, hogy ez az én utam. Számos más terápia
elemeit is alkalmazom. Ahol a vezető tünet szenzoros in-
formációfeldolgozási zavar, hiperaktivitásnál, autizmusnál,
tanulási és figyelemzavarnál látványos javulást lehet elérni
a viselkedésben. Kétféle TSMT van: az egyéni, amikor fel-
mérem a gyereket, és személyre szabott feladatsort írok elő,
amelyet otthon tornáznak. Van csoportos része is: a gyere-
kek itt tornáznak együtt. A tornának nagyon nagy szerepe
van. A diszgráfiásak nagy része nem kúszott-mászott.
Ezeket az elemi mozgásmintákat vissza kell hozni, újrajár-
juk velük a fejlődés menetét. A fejlesztések kis csoportban
zajlanak, négyen, legfeljebb öten vannak bennük. Egyéni-
leg is lehet velük foglalkozni, de a csoport azért jó, mert
míg kétszemélyes helyzetben sokszor nem jön elő a prob-
léma, csoportban egyértelműen megmutatkozik. A foglal-
kozások szerves része a szülőkkel való konzultáció. Az óra
vége előtt 10 perccel bejönnek, elmondjuk, mi történt a
foglalkozáson, tanácsokkal látjuk el őket. Kérdezhetnek,
és játékos házi feladatot is adunk. Otthon azokat a ké-
pességeket erősíti meg, amelyeket itt is fejlesztettünk. Ez
nagyon megnöveli a hatékonyságot. Fontosnak tartom
azt is, hogy a pszichológusunkkal néhány hete autista
gyereket nevelő szülők csoportját indítottunk. Nagyon
nagy szükség van rá. További szülőcsoport létrehozása is
fölmerült, hogy meg lehessen beszélni azokat a problé-
mákat, amelyekkel szembesülnek a családok, és nincs, aki
segítsen nekik.” 

* * *
Délután Momko Erika pszichológus is megérkezett. Ő

részmunkaidőben dolgozik itt. Előkészíti az eszközöket,
hogy ha megjön a gyermek, máris kezdhessék a fejlesztést.
Nem tartozik az alapítók közé, de mára már lelkes tagja a
polgári társulásnak. „Az interneten találtam rájuk. Megtet-
szett a fiatalos lendület és a komplex fejlesztés ötlete, ezért
tavaly januárban megkerestem őket. Nagyon szívélyesen
fogadtak, azóta együtt dolgozunk. Főállásban a párkányi
Ady Endre Alapiskola iskolapszichológusa és a speciális
alapiskolában működő gyógypedagógiai tanácsadó pszi-
chológusa vagyok. Azért szerettem volna itt is dolgozni,
mert egyre több óvodás kisgyermek és középiskolás tanu-
ló szülője keresett meg tanácsért, s én az iskolában nem fo-
gadhattam őket. Óvodáskorban pelenkáról való leszokás-
sal kapcsolatos problémák, székletvisszatartás, szorongásos
tünetek, hiperaktivitás, figyelemzavar, beilleszkedési gon-
dok jelentkeznek, a középiskolásoknál a kamaszkor ne-
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hézségei: agresszivitás, dühkezelési problémák, depressziós
tünetek. Az önbizalomhiány orvoslása képezi munkám
legnagyobb részét; ezt korábban nem gondoltam volna. A
szülővel történő megbeszélésen részletesen átvesszük a
gyerkőc fejlődési szakaszait. Négy-öt héten keresztül in-
tenzíven foglalkozom velük, hetente találkozunk, később
szükség szerint. Személyiségfejlesztést végzek meséken,
játékokon keresztül, érzelmi és szociális intelligencia fej-
lesztésére szolgáló társasjátékaink vannak. Játék közben én
is elmondom az érzéseimet, hogy könnyebben megnyíljon
a gyerkőc. Ha neurofeedback-tréningeket igényel a kliens
vagy a szülő, mindig neurofeedback-felméréssel kezdünk;
megvizsgálom az agyhullámok működését, utána trénin-
gezzük az agyhullámokat. Szeretném hangsúlyozni, hogy
nem kell tőle félni, nem történik semmiféle besugárzás; a
feedback visszajelzést jelent, tehát visszajelzést kapunk az
agyműködésről. Teljes gőzzel szeretném propagálni Szlo-
vákiában a neurofeedback-tréningeket, mert csodálatos
módszer a hiperaktivitás, düh, agresszió, szorongási tüne-
tek, táplálkozási zavarok kordában tartására. A gyerek me-
sét vagy filmet néz, én pedig egy másik képernyőn figye-
lem az agyhullámokat. Az agy tréningje állandó változást
idéz elő, normalizálódnak az agyhullámok, és nemcsak ar-
ra az időre – ha gyógyszeres kezelésre kerül sor –, amíg
szedjük a gyógyszert. Az is nagyszerű, hogy – mint Réka
említette – sikerült megvenni a most létező legmodernebb
pszichológiai teszteket. Megvan a legújabb magyar fordí-
tása két angol intelligenciatesztnek, a Wechsler-féle intel-
ligenciaskálának, megvásároltunk a Big Five személyiség-
kérdőíveket az öt személyiségjellemzővel, nagyon jó diag-
nosztikai eszközünk van hiperaktivitásra, figyelemzavarra,
valamint az auditív mondatészlelésre.” 

A fejlesztéseken kívül konferenciákon vesznek részt, elő-
adásokat tartanak babaklubokban, óvodákban, iskolákban.
Együttműködnek a pedagógusszövetséggel; a pedagógu-
sok részéről nagyfokú érdeklődést tapasztalnak.  

Terveiket hosszasan sorolják. Bővíteni szeretnék a
szolgáltatásaikat, új munkatársakat vennének fel, várják
haza a Magyarországon képesítést szerző szakembere-
ket, hiszen itthon is nagy szükség van rájuk. Szolgálta-
tásaik fizetősek, de szeretnének szerződést kötni a biz-
tosítókkal. Nagyobb épületbe költöznének, mert terem-
hiánnyal küszködnek. Tervezik, hogy más városokban is
hasonló központot nyitnak, hiszen van rá igény. Szük-
ség volna speciális, képességfejlesztő bölcsődére és óvo-
dára. A többségi óvodák nincsenek fölkészülve a visel-
kedési problémás gyerekek fogadására. Hosszú távú
céljaik között van egy nappali ellátó központnak a lét-
rehozása, mert a heti egy alkalomnál sokkal hatéko-
nyabb, ha valaki mindennap idejön egész napra. Ennél
is hasznosabbak volnának a két-három hetes ittlétek. 

A három szakember elhivatottságát és elszántságát lát-
va, ezek az álmok biztosan megvalósulnak.

Végezetül hadd mutassunk be az Artis Centrum klien-
sei közül kettőt.

„Együtt harcolunk tovább”
A nyolcéves Tomikát szülei és húga, Nikolett is elkísér-

ték. Mikor leültünk beszélgetni, kiderült, hogy Tomika a
médiából is ismert holdfénygyermek. Azért nevezik így,
mert egy genetikai eredetű, rendkívül ritka – egymillió
emberből csak egyet érint a világon –,  xeroderma pigmen-
tosum nevű betegségben szenved, és a napon való tartóz-
kodás végzetes lehet számára. A napsugarak hatására da-
ganatok keletkeznek a bőrén, a hold fénye viszont nem árt
neki. Hogy napközben ne kelljen elsötétített szobában tar-
tózkodnia, az egyik tévécsatorna hozzásegítette őt egy
speciális, űrhajósok számára kifejlesztett öltözékhez. Most
is azt viseli, s ha hazaindulnak, a sisakot és a kesztyűt is fel-
veszi hozzá. 

A szülők készségesen válaszolnak a kérdéseimre, már
hozzászoktak az újságírókhoz. „Nehéz volt megtanulni

együtt élni ezzel a helyzettel – mondja az anyuka, Papp
Edina. – Próbáltunk úgy viszonyulni Tomikához, mint át-
lagos szülők az átlagos gyerekhez, de aztán rájöttünk, hogy
ő más. Rövid mondatokban kell hozzá beszélni, a hosszú-
kat nem érti meg. Türelmesnek kell vele lennünk, sokszor
ismételni a dolgokat, mert elfelejti őket. Már egészen kis
korában látszott, hogy valami nincs rendben, de bárhová
fordultam, falba ütköztem. Később kezdett mászni, járni,
négyéves koráig nem beszélt, csak hangokat adott ki. Én
értettem, hogy mit akar, de a többiek nem. Mikor meg-
született a kishúga, és elkezdett beszélni, akkor kezdett el
ő is. A beszédhibája máig megmaradt, de a beszéde érthe-
tő. Nem nagyon szeret másokkal kommunikálni, ilyenkor
a most négyéves Nikolettet használja szócsőnek, vele üzen,
hogy mi a kívánsága. A holdfénybetegséghez továbbiak
társulnak: agyi ciszták, neurológiai, fejlődési problémák,
autisztikus tünetek, de azt még nem tudjuk, hogy az au-
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tizmus melyik fajtája.” A család Ebeden él, Tomika a pár-
kányi speciális alapiskolát látogatja hetente kétszer; egyéni
tanterv alapján tanul. Van egy osztálytársa, de bevallotta
nekem, hogy jobban szeret egyedül építeni, és zavarja a ce-
ruzájának a hangja is. („Az autizmussal élőknél gyakori tü-
net a túlhallás, vagyis fájóan hangosan hallanak hangokat,
sőt olyan frekvenciákat is, amelyeket mi nem” – magyaráz-
za az okot Melecski Júlia.) Ide viszont szeret járni, és ezt
az anyukája is megerősíti: „Az interneten próbáltam a la-
kóhelyünkhöz közeli intézményt keresni, ahol segíteni
tudják a fejlődését, így bukkantam az Artis Centrumra.
Ennek egy éve. Aztán Tomika sokat volt kórházban, fo-
lyamatos műtéteken esett át, nem tudtunk járni. Most már
gyakrabban jövünk. Rengeteg segítséget kapunk a fejlesz-
tésben. Játékos feladatokat adnak neki, a gyógypedagógus-
sal is jó a kapcsolata, s ez nagy dolog, mert nem minden-
kivel tud együttműködni. Sokan fel is adják.” 

„Mikor megismerkedtem Tomika anyukájával, nem
tudtuk, hogy mi a baja a kisfiúnak – veszi át a szót Papp
Gábor, Tomika nevelőapja. – Láttuk, hogy valami nincs
rendben, de az orvosok ezt nem akarták elfogadni. Már
majdnem hároméves volt, amikor a budapesti Heim Pál
Gyermekkórházban megállapították a diagnózist, és akkor
vártuk a közös kisbabánkat, Nikolettet. Semmi jóval nem
biztattak, de azóta is megyünk és harcolunk. Nem adjuk
föl. Ha igényli, én viszem orvoshoz. Az ambuláns műté-
tekre, mikor leszedték az arcáról a daganatokat, csak velem
akart menni. Az ápolásban sokszor kéri a segítségemet.
Nem egyszerű a helyzet, mivel van egy idősebb bátyja is,
és mikor problémák vannak Tomika körül, kórház, orvos,
akkor ketten háromfelé kell, hogy szakadjunk.”

A helyzetük tovább bonyolódik, mert az apa egy hete
felmondást kapott a munkahelyén. „Az esztergomi él-
ményfürdőben dolgozott, és már nem tolerálták neki,
hogy Tomika miatt sokat hiányzott. De nem olyanok va-
gyunk, hogy ha probléma adódik, szétesik a család, hanem
próbáljuk együtt megoldani a gondokat. Még jobban ösz-
szekovácsolódunk, együtt megyünk, együtt harcolunk to-
vább” – mondja búcsúzáskor Papp Edina.

„Nem tudtam, kihez forduljak tanácsért”
Varagya Erika Ebedről érkezett Ali kisfiával. Szívesen

elmondta a történetüket. 
„Alinak három nővére van, ő a negyedik gyermekünk.

Belevaló kis srác volt, sőt a fiúkhoz képest gyorsan fejlő-
dött, mindent tudott, mindent akart. Mikor 15 hónaposan
megkapta az MMR kombinált védőoltást, nagyon meg-
betegedett. Két hétre rá kiütései is lettek, és 17-18 hóna-
pos volt, amikor észrevettem, hogy baj van. Csak nézte a
mesét, nem mosolygott, eltűnt a szemkontaktus. Koráb-
ban minden reggel integetett a nővéreinek, ez is elmaradt.

Nem tudom, hogy az oltás okozta-e, de lehet, hogy az in-
dította el. Három lány után tudtam, hogy mit várhatok el
egy másfél éves gyerektől, még ha azt mondják is, hogy a
fiúk kicsit »lustábbak«, de előtte ugyanúgy fejlődött, mint
a lányok. Először nem gondoltam semmi rosszra: vártam,
hogy javulni fog. Kétéves kora körül sem kezdett el be-
szélni, bár korábban már mondott szavakat, nem játszott,
továbbra sem kereste a szemkontaktust. Nehéz folyamat
volt. Utánaolvastam a tüneteknek, és úgy gondoltam,
hogy tényleg vannak itt autista jelek. Persze szülőként
ezt nem állíthatom. Beszéltem a férjemmel, a családta-
gokkal, mindenki azt mondta, hogy nincs gond, csak le-
lassult a gyerek, nem tudni, miért. Pedig már nem is járt,
csak ült. Éjjelente sokszor felriadt, sikító sírásnak mon-
danám, és előfordult, hogy másfél órán keresztül sem
tudtuk megnyugtatni. Ez mára már, hál’ istennek, elma-
radt, szépen végigalussza az éjszakát. Még nem volt há-
roméves, mikor az interneten megtaláltam a központ
Facebook-oldalát. Írtam Julikának – még az iskolából is-
mertük egymást –, úgy kerültünk ide tavaly júniusban.
Nagyon megörültem a lehetőségnek, mert nem tudtam,
kihez forduljak tanácsért. Elmentünk fülorvoshoz, hogy
nincs-e a hallásával probléma – hiszen nem kommuni-
kált, még a nevére sem hallgatott –, és neurológushoz, ő
is mindent rendben talált. Végül Újvárban, a Regionális
Oktatási és Szociális Központban diagnosztizálták az
autisztikus tünetekkel kísért pervazív fejlődési zavart.
Mióta Julikához járunk, óriásit fejlődött. A TSMT tor-
na, a hozzáállás, a tanácsok, házi feladatok, hogy hogyan
foglalkozzam vele otthon, sokat segítettek. Gyakoroltuk
az érintést is, mert a talpát nem lehetett megérinteni, ir-
tózott tőle, és most már nem. A játékba is be lehet már
vonni, beszélni is elkezdett. Visszajött a szemkontaktus
is. Napról napra fejlődik. Szeptembertől óvodába is sze-
retnénk beíratni. Mi a pici lépéseknek is örülünk, de ő
óriásit fejlődött.”

Tóth Erika
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Akadályok 
nemcsak a látássérültek szemszögéből
Néhány szó az alapvető jogok biztosának felméréséhez

Az alapvető jogok biztosa 2016-ban munkatársaival

vizsgálta az iskolák, rendőrség, állami kórházak és egész-

ségügyi intézmények akadálymentességét. Az ilyesmi üd-

vözlendő és szükséges, de nem mindegy, hogy milyen mó-

don végezték a felmérést, és hogyan értékelték az ered-

ményt. Vagyis hogy milyen módszerrel vizsgálódtak, mik

voltak az értékelés kritériumai, s nem utolsósorban ki ké-

szítette és ki értékelte ki a felmérést. A jelentésekből arra

lehet következtetni, hogy a kiválasztott épületeknek csak

egy részét ellenőrizték. Jobb lett volna komplex vizsgálat,

még ha korlátozottak voltak is a személyi feltételek. Ko-

molyabb probléma azonban, hogy a felmérést olyan em-

berek végezték, akik az akadálymentesítésnek nem szak-

emberei, és az értékelés módja sem elfogadható. Ennek

alátámasztására álljon itt egy idézet az egyik jelentésből:

„Az iskolák akadálymentességének értékelésekor fontos

segítséget jelentettek az építésre vonatkozó általános mű-

szaki előírások. De nem ez volt a döntő szempont. Az ér-

tékelést a hivatal munkatársai nagy mértékben intuitív

módon, saját mérlegelésük alapján végezték.”

(www.vop.gov.sk/files/Sprava bezbarierovost skoly.pdf )

Az ilyen szemlélet megkérdőjelezi a felmérés tárgyilagos-

ságát és információs értékét.

Az eredmények összegzésében csak a vizsgált épületek

látogatóit (tanulók, betegek, állampolgárok) említik.

Nincs szó azokról, akik ezeken a helyeken szeretnének

dolgozni. Ha egy közintézmény nem akadálymentes, ez a

tény azt a fogyatékossággal élő embert, aki ott szeretne

dolgozni, éppúgy hátrányosan érinti, mint az intézmény

látogatóit.

A látássérült emberek tájékozódása

Az építészeti akadályok olyan helyzetek és elemek,

amelyek veszélyeztetik az emberek egészségét. A térbeli

dezorientáció s a szabad és biztonságos hozzáférés fizikai

akadályozása is akadály. A látássérülteknek az is az, ha

nem található a területen elég általuk értelmezhető elem,

amely segíti a tájékozódásukat, és lehetővé teszi számuk-

ra a biztonságos és önálló hozzáférést. A korlátozott tájé-

kozódási képességű emberek számára végzett akadály-

mentesítéskor a biztonsági szempontoknak elsőbbségük

van a tájékoztatási elemek előtt. Nem egyszerű megfelelő

tájékozódásmegkönnyítő intézkedéseket hozni, mert sok-

féle van, és alkalmasságuk függ az érintett személy képes-

ségétől, a látáshiba súlyosságától, az illető tapasztalataitól

és helyismeretétől. 

A látássérült ember közlekedését és tájékozódását segí-

ti a környezet rendezettsége, amely megkönnyíti az aka-

dálymentesítést. A bútorokat, a helyiségben levő tárgya-

kat úgy kell elrendezni, hogy jól és biztonságban érezhes-

se magát, ne képezzenek akadályokat. Például hasznos a

kontrasztos anyagok, a megvilágítás és a környezettől éle-

sen elütő színek alkalmazása, a járdák, folyosók derékszö-

gű elrendezése, a nagy tereknek természetes módon (bú-

torral, színnel) kisebbekre való felosztása. 

A tájékozódási pontok, csoportjaik és a tájékozódási je-

lek jelentősen segítik a látássérült ember térbeli tájékozó-

dását. A tájékozódási pontok a hosszú fehér pálcával

gyorsan megtalálhatók, tapintással, talppal érzékelhetők.

Egyértelműen különböznek (alakjukkal, felületi szerkeze-

tükkel, a rálépéskor keletkező benyomás által, vibrálással

stb.) a környezetüktől. A tájékozódási jelek kiegészítik a

tájékozódási pontokat, és a látássérült érzékelni tudja

őket. Pl. egy-egy tárgy felszíne, lombsusogás, közlekedési

zaj, patak- vagy szökőkútcsobogás.

A látássérült emberek ismeretlen környezetben nagyon

nehezen tájékozódnak. Ezért inkább ismert útvonalon

közlekednek (iskolába, munkába, orvoshoz menet). Az új

környezetben való közlekedésre szakemberek tanítják

őket (ilyen szolgáltatást a Vakok és Gyengénlátók Szlová-

kiai Uniója nyújt). Többször végigmennek velük az illető

útszakaszon, s felhívják a figyelmet a fontos tájékozódási

pontokra és jelekre. Idegen terepen a látássérültek több-

nyire más személy kíséretében közlekednek.

Végezetül leszögezhetjük, hogy a középületek és közte-

rületek akadálymentes tervezésének egységesnek és rend-

szerszerűnek kell lennie, amely tekintettel van a felhasz-

nálók széles rétegeinek – a fogyatékossággal élő emberek

is idetartoznak – szükségleteire.

Pavol Korček, Igor Harušťák

Vakok és Gyengénlátók Szlovákiai Uniója

Ad Akadályok kórházakban, a rendőrségen, iskolákban (Carissimi 2017/1.)

Előző számunkban összefoglaltuk Jana Dubovcovának, az alapvető jogok biztosának (mandátuma március 28-án le-

járt, az új ombudsman Mária Patakyová lett) a fenti közintézmények akadálymentességéről szóló jelentését. Most köz-

readjuk néhány érintettnek a tapasztalatát és véleményét.
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Közel 26 éve már, hogy szembesü-

lünk az akadálymentesség hiányával.

Lányom születésétől kezdve egészen

hétéves koráig nem okozott különö-

sebb gondot a közlekedés, mivel a ka-

runkban cipeltük mindenhova. A  sú-

lya még lehetővé tette ezt. Kerekes-

széket is csak akkor kapott, amikor

beírattuk iskolába. Akkor néztünk

először farkasszemet az előttünk lé-

vő lépcsőfokokkal, amikor szeptem-

berben elkezdődött a tanítás. Nem

tűnt nagy küzdelemnek, de naponta

végigjárni... Mindig hátrabillentet-

tük a kerekesszéket, úgy húztuk fel.

A könnyűnek tűnő, de valójában na-

gyon veszélyes műveletet kilenc évig

folytattuk. A 8. és 9. évfolyamban

már az osztálytársai is megtanulták

kezelni a járművet, és bátran vitték a

lányomat egyik emeletről a másikra,

nem ismertek akadályt. (Köszönet és

hála néhány pedagógusnak és tanu-

lónak az önzetlen segítségnyújtá-

sért.) 

Községünkben a gyermekorvosi

rendelő akadálymentesítése ugyan-

olyan rossz, mint 26 évvel ezelőtt.

Lehetetlenség fel- és letolni a mere-

dek rámpán a kerekesszéket úgy,

hogy ül is benne valaki, mert kiesne,

ezért a lányomat mindig kézben vit-

tük fel. A fogorvosi rendelőbe való

bejutáskor ugyanez a helyzet, sőt

lépcsőlift sem lenne rossz, így az

idős betegek is problémamentesen

feljutnának a toronymagasan levő

rendelőbe. 

A közintézmények közül még

megemlíteném a községházát, ahol se

rámpa, se lépcsőlift nincs!!! Választás-

kor mindig kézzel húzzuk föl a kere-

kesszéket. Az a 4-5 lépcsőfok már

igazán semminek tűnik ahhoz viszo-

nyítva, amit 9 évig végigküzdöttünk a

helyi iskolában. 

A negatívumokon kívül legyen szó

néhány pozitívumról: említést érde-

mel pl. a bevásárlóközpont akadály-

mentesítése vagy a helyi Kis-Duna

vendéglőbe való bejutás, itt még

mozgássérülteknek kialakított mosdó

is van. 

Ügyintézéskor a járási székhelyen

gond nélkül bejutunk a szociális ügyi

hivatalba, sőt a rendőrségen még

előnyben is részesítenek bennünket. 

Tavaly nyáron nagyon kellemes él-

ményben volt részünk. A Balatonhoz

mentünk nyaralni, interneten foglal-

tunk szállást, de nem említettük meg,

hogy lányunk mozgássérült. Amikor

a recepción bejelentkeztünk, azonnal

intézkedtek, és földszinti szobát kap-

tunk az emeleti helyett. 

Az elmúlt évek alatt átélt negatív és

pozitív élmények, küzdelmek azt mu-

tatják, hogy községünkben és ha-

zánkban igazából még nem történt

meg az akadálymentesítés az embe-

rek fejében és szívében. Bízom benne,

hogy minél többet beszélünk róla és

teszünk érte, annál kevesebb akadály-

lyal kell majd farkasszemet néznünk. 

Sándor Edit, Nádszeg

Mozgássérülés és akadályok

Kommunikációs akadályok 
a közintézményekben
Hozzászólásomban a hallássérültek szempontjából sze-

retném megközelíteni az „akadálymentességet”. E célcso-

port esetében elsősorban az információ, kommunikáció,

elektronikus szolgáltatások és segélyhívó szolgáltatások aka-

dálymentességét kell szemügyre venni.  

Ha a középületekről, rendőrségi épületekről, iskolákról

van szó, akkor csaknem mindegyikről elmondható, hogy

nem tudnak jelnyelvi vagy orális tolmácsot biztosítani, illet-

ve nincs olyan alkalmazottjuk, aki ismerné a jelnyelvet.

Ugyanígy a kórházak sem akadálymentesek a kommuniká-

ció szempontjából. Egyedül a pozsonyi irgalmasoké kivétel,

ahol dolgozik egy jelnyelvi tolmács, és kérésre „előkerül”. De

ez az ország egyetlen ilyen kórháza. A közhivatalokban

hangoztatott vélemény, hogy nincs is szükség ilyen tolmács-

ra, a legnagyobb mértékű diszkrimináció. Hogyne volna rá

szükség, éppen a kommunikáció hiányából eredően a hal-

lássérültek a félreértés egyik legkönnyebb prédái a hivata-

lokban! 

Mit tesz az a hallássérült, aki baleseti, rendőrségi, tűzol-

tósági segélyhívásra szorul? Hogyan értesíti az illetékes

szerveket? Gyakorlatilag semmit sem tud tenni. Kell ta-

lálnia a közelben egy hallót, és megkérni, hogy telefonál-

jon helyette, ha vészhelyzet van. A megoldást szolgálná az

integrált 112-es telefonszám, ahova SMS-t tudna külde-

ni a hallássérült ügyfél. Az ezzel kapcsolatos tárgyalások

már 2005-ben elkezdődtek, viszont a mai napig nem tör-

tént előrelépés! Tehát a hallássérült továbbra sem tud

érintkezésbe lépni semmilyen szolgáltatással, ha bajba ke-

rül. A fejlesztés lassúsága mellett a dolgot nehezíti, hogy

adatbázist kellene készíteni az országban élő összes hal-

lássérült személyről.

A működésképes segélyhívó telefonszámok közül kettőt

emelhetünk ki:

1. A zsolnai városi rendőrség büszkélkedhet azzal, hogy a

hallássérültek külön SMS-szolgáltatást vehetnek igénybe,

tehát egy telefonszámon közölhetik, mi a gondjuk. Ez a
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Ma, amikor megérkezett az ukáz, hogy

most már elég a lazsálásból, és kezdjem el

írni a jegyzetet a Carissimi következő szá-

mába, törni kezdtem a fejemet a megíran-

dó témán. Mert az csak egy jópofa mondás,

hogy a téma az utcán hever – ellenben az

íróember tudja, hogy egy jó téma már ma-

gában fél siker.

Azok, akik figyelemmel kísérik a pálya-

futásomat, más fórumokon is, tudhatják,

hogy az oktatást a szívügyemnek tartom,

és ott népszerűsítem, ahol tudom. Vallom,

hogy az nem tizenhárom év + főiskola,

egyetem, hanem egy életen át tartó folya-

mat. Hiszen az élet naponta szembesít új

kihívásokkal, amelyeknek megfelelni csak

tanulással lehet.

Különösképpen érvényes ez a sorstársa-

imra, akik gyakran egyik pillanatról a

másikra kerülnek olyan helyzetbe, hogy a

nulláról kell felépíteniük egy új életet. Ha

patetikus akarnék lenni, amitől persze is-

ten mentsen meg, amikor egy ilyen életbe

vágó kérdésről van szó, azt is mondhat-

nám, hogy a legtöbben ott követik el a hi-

bát, hogy nem tudják elengedni a régi éle-

tüket, és mindent ott akarnak folytatni,

ahol a baleset előtt félbeszakadt. Amikor

aztán rádöbbennek, hogy ez lehetetlen,

depresszióba esnek. Napirenden részegek,

haragszanak az egész világra, s így jó

eséllyel elmarják maguktól azt is, aki pedig

csak segíteni akar nekik.

És hogy mindennek mi köze van a ta-

nuláshoz? Meglehetősen sok. Ugyanis a

tanulás segítségével egy teljesen új világgal

ismerkedhetünk meg, ami akár abban is

segíthet, hogy elengedjük a régi életünket.

Mert az életet tanulni kell, és élni tanul-

ni kell!

* * *

Olvasom az egyik magyarországi por-

tálon, hogy az iskolások körében a sérült

osztálytársakkal szemben legnagyobb az

elutasítás. Magyarán: legkevésbé egy moz-

gásában vagy értelmileg sérült osztálytár-

sat szeretnének. Ezt egy felmérés készítői

mondják. Igaz, rögtön hozzáteszik, mint-

egy a felnőtteket mentegetve, hogy azért a

szülők elfogadóbbak.

Én azért mégis azt hiszem, hogy a gye-

rek otthonról hozza a mintát. Mert a szü-

lő hiába akar az iskolában toleránsnak

mutatkozni (mert az úgy illik), ha otthon,

négy fal között teli szájjal szidja a cigá-

nyokat, a bevándorlókat, a szegényeket,

akik az ő adóján élősködnek. A gyerek pe-

dig mindezt hallja, és lefordítja az ő kis

életére.

Ezt a véleményt alátámasztja az a tény

is – mely szintén a kutatásból derül ki –,

hogy ugyanezek a gyerekek mikor gimná-

ziumba kerülnek, és önállóbban kezdenek

gondolkozni, egy csapásra elfogadóbbak

lesznek. Egyetemre kerülve pedig szinte

már nem is tapasztalható elutasítás a más-

sággal szemben.

Lehet, hogy a toleranciát is tanulni kell?

Sztakó Zsolt

Életmorzsák

kezdeményezés azért valósult meg, mert a városi képviselő-

testület egyik tagja hallássérült, és kitartóan lobbizott ezért

az akadálymentességért.

2. Az Országos Hegyi Mentőszolgálat, amely a hallássé-

rültek számára is üzemeltet SMS-segélyhívószolgálatot

mobilapplikáción keresztül. 

A középületek közül kiemelném a munka-, szociális és

családügyi hivatalokat. Igaz, hogy ezek sem akadálymente-

sek, de a pozsonyi irodáikban a Pontis Alapítvány jóvoltából

táblagépet kaptak a munkatársak. A gép annyiban könnyíti

meg a kommunikációt, hogy segítségével a hallássérült

ügyfél igénybe veheti az online tolmácsszolgálatot: a szolgá-

latban levő tolmács fog fordítani, miközben az ügyfél a táb-

lagépen keresztül tartja vele a kapcsolatot. Hogy a hivatal

munkatársai mennyire élnek ezzel a lehetőséggel, azt egyelő-

re nem tudjuk, viszont igaz, hogy az online szolgáltatás csak

hétfőn, szerdán és pénteken üzemel; tehát ha valaki ezt a faj-

ta akadálymentesítést igénybe szeretné venni, akkor elvileg

az említett napokon kell a hivatalba mennie. A Pontis Ala-

pítvány más városok szociális ügyi hivatalaiba is eljuttatott a

szolgáltatásra vonatkozó felhívást. A legtöbb helyről pozitív

visszajelzés érkezett. Nem mondható ez el a rendőr- és tűz-

oltó-parancsnokságokról: a próbaképp kiválasztott 92 rend-

őrségi intézmény közül csak kilencben nézték meg és két he-

lyen vezették be a szolgáltatást. Hasonlóképp a tűzoltóknál:

41 parancsnoksággal vették fel a kapcsolatot, háromban néz-

ték meg a felhívást, és egy vezette be a szolgáltatást.

Akármennyire hihetetlen, de a speciális iskolák sem aka-

dálymentesek. Nézzük pl. a hallássérült gyermekek számá-

ra fenntartottakat: nagyobb rendezvényen, de más összejö-

veteleken is szinte senki sem fejezi ki magát jelnyelven,

mert nincs tolmács. Így a tanulók, hallássérült pedagógu-

sok, esetleg az odalátogató siket szülők bizony csak nézik a

„szájtátogatást”. Ha mégis sor kerül valamiféle „tolmácso-

lásra”, akkor sebtében az egyik jelelő kollégát kérik fel, hogy

ugorjon be, de ez nem megoldás, mert az ő jelnyelvi kom-

petenciája nem egyenlő a tolmácséval.  

A többségi iskola végképp nem beszélhet akadálymen-

tességről. A hallássérült tanuló számára szinte sehol sincs

jelnyelvi tolmács az órán, és írótolmácsolás sem vehető

igénybe, két oknál fogva: hiányzik a finanszírozás, és nincs

rá megfelelő számú képzett szakember; nincs megoldva a

képzésük sem. Tehát teljesen patthelyzet.

Dr. Hefty Angéla
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Várjuk Olvasóink további kérdéseit. Ha tanácsra, segítségre volna 
szükségük, bátran írják meg problémájukat a carissimi.lap@gmail.com 

e-mail- vagy a Bučinová 14, 821 07 Bratislava postacímre.

A pszichológus 
válaszol
Kedves Pszichológusnő!

Van egy látássérült 10 éves lá-

nyom. Nagyon okos, matekból

mindenkit lepipál az osztályban,

de nagyon nehezen hiszi el magá-

ról, hogy van mire büszkének len-

nie. Hogyan segíthetek neki, hogy

kicsit nagyobb legyen az önbizal-

ma?

Egy érdeklődő anyuka

Kedves érdeklődő Anyuka!

A sérültséggel küzdő gyer-

mek nehezebben tud bízni ma-

gában, mert sokszor az átlag-

ember számára természetes

dolgokban is, mint pl. az egyik

helyről a másikra való eljutás,

segítségre szorul. Ezt szülőként

sok pozitív megerősítéssel, di-

csérettel lehet ellensúlyozni.

Még ha valami nem sikerül is

tökéletesen, abban is meg kell

keresni a pozitívumot. Biztatni,

biztatni, biztatni. Az is segít, ha

kap olyan feladatokat, amelyek

kihívást jelentenek neki, de

még nem veszélyesek számára.

Ezáltal sikerélményt élhet meg.

Új házimunka megtanulása is

adhat neki sikerélményt, olya-

né, amelybe eddig még nem

vonták be.

Üdvözlettel: 

Boros Dóra Barbara 

tanácsadó szakpszichológus

Paragrafus
Tisztelt Köböl Tibor! 

Az előző számban megjelent

írása nem hagy nyugodni. A gon-

dozási díjról szóló cikkben arról

ír, hogy a 447/2008-as sz. tör-

vény módosítása alapján a gondozási díj

január elsejétől 27 euróval ! emelkedik. De

kinek? Én nem kaptam egy fillért sem, és

egy másik szülő is jelezte, hogy bár értesítet-

ték az emelésről, még nem kapta meg. Ne-

kem maradt a 88,25 euró gondozási díj.

Kérdem én, ki gondozná a fiamat napi 24

órán át ezért a pénzért? Odaadhatom ezt

az összeget egy hónapra valakinek, hogy

gondozza érte a fiamat?

Volna még egy kérdésem egy másik anyu-

ka nevében. 14 év elteltével fölfigyeltek rá,

hogy nincs bejelentve a Szociális Biztosító-

hoz! De amikor a fiának 18 éves korában

megítélték a fiatalkori rokkantnyugdíjat,

senki sem tájékoztatta őt, hogy be kell je-

lentkeznie a nyugdíjbiztosításra, így elve-

szett neki 14 év !!!, miközben a sérült gye-

rekét gondozta. Ha a gondozási díj jár ne-

ki, ilyen esetben az állami alkalmazott nem

tudja őt figyelmeztetni, hogy mi a teendője? 

Köszönöm szépen a válaszát.

Tisztelt Olvasónk!

Valóban igaz, hogy nem mindenkit

érint a gondozási díj emelése. Minden

esetet külön kell elbírálni, hogy miért

nem történt meg az emelés. Elsősor-

ban azt kellene tudnom, hogy az anyu-

ka kap-e valamilyen juttatást a szociá-

lis biztosítótól, illetve milyen bevétellel

rendelkezik a gondozott személy. A

gondozási díj összegére a gondozott

személy bevétele annak arányában hat,

hogy mennyivel haladja meg a létmini-

mum 1,7-szeresét. Nagyon szívesen

segítek annak megállapításában, hogy

miért nem emelkedett az adott esetben

a gondozási díj, de szükségem volna

hozzá az említett adatokra.

Ami a másik kérdést illeti: Ez a hely-

zet, sajnos, nem kecsegtet semmi jóval.

Tudomásom szerint nincs lehetőség az

évek utólagos rendezésére. Az anyuká-

nak egyértelműen ajánlom, hogy for-

duljon kérvénnyel a Szociális Biztosí-

tóhoz. Kérje az adott helyzet átértéke-

lését és a 14 év elismerését. Érdeklőd-

jön annak módja felől is, hogy befizet-

hetne-e esetleg az adott évek után akár

önkéntesen is biztosítási díjat.

Megjegyezés: Az adott problémával

mindenképp fogok foglalkozni, és több

szálon is igyekszem elérni, hogy tör-

vényben legyen rendezve az így kiesett

évek elismerése. Kérvénnyel fordultam

ebben az ügyben a munka-, szociális és

családügyi minisztérium illetékes ál-

lamtitkárához, és egyidejűleg képvise-

lői javaslatként is igyekszünk elérni a

törvény módosítását. A fejleményekről

hírt adunk a Carissimiben.

Köböl Tibor szociális tanácsadó

Izomsorvadásos Betegek 

Országos Szervezete

e-mail: kobol.omdvsr@gmail.com

tel.: 0948/046 672
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Ajánlja fel adója 2%-át a Carissiminek
Adóbevallásának készítésekor kérjük, rendelkezzen adója 2 (önkéntes munkát végzők 3) százalékáról. Ha nem

tudja eldönteni, hogy melyik civil szervezet fontos célját támogassa, látogasson el honlapunkra: www.carissimi.sk,
hogy jobban megismerjen bennünket! 

A Carissimi adatai: Obchodné meno/názov: Carissimi n. f., sídlo: 811 06 Bratislava, Nám. 1. mája 10-12,
právna forma: neinvestičný fond, IČO: 31821910.

A nyilatkozatot (honlapunkról letölthető) az adó befizetését igazoló nyomtatvánnyal (ezt a munkaadójuk tölti
ki) együtt április 30-áig juttassák el a lakhelyük szerint illetékes adóhivatalba.

Ajánlja fel adója 2/3 százalékát a Carissimi Nonprofit Alapnak, hogy idén még több, családban élő fogyatékos
gyermeket támogathassunk. Köszönjük! 

Egy civil szervezet, 

amely nagy utat járt be
A 2016 végén megjelent könyv ösz-

szefoglalás és iránymutatás egyben. Be-

szélgetéseken, beszámolókon keresztül

nyújt betekintést a társulás tagjainak

mindennapjaiba – a kezdetektől egé-

szen a legfrissebb élményekig –, és ké-

peket villant fel az értelmi sérült fiata-

lokat nevelő családok élethelyzeteiről.

A kiadványt Tóth Erika szerkesztette.

A családok történeteiből erőt merít-

hetnek más érintett fiatalok szülei, ro-

konai, és az ép társadalom tagjai meg-

ismerhetik ezeknek az embereknek az

életét nehézségeivel és szépségeivel

együtt. 

A könyvben megszólaló szülők

őszinte vallomásukkal példaként szol-

gálhatnak arra a nehéz élethelyzetre,

amikor a család úgy dönt, hogy maga

neveli fel értelmi sérült gyermekét. Ők

olyan szülők, akik mélyen hisznek ab-

ban, hogy gyermekükből némi segít-

séggel önállóan élő felnőttet lehet és

kell nevelni. A társulás indításakor talán

csak érezték, de ma már tapasztalatból

tudják, hogy értelmi sérült gyermekük

valódi igényeit kell figyelembe venni a

mindennapi és a szabadidős tevékeny-

ség során. Ez a felismerés, valamint a

sorstársak összefogásának igénye hozta

létre a társulást, amely önkéntes alapon

1998-tól biztosít professzionális, minő-

ségi programokat a Dunaszerdahelyen

és környékén élő, értelmi sérült család-

tagot nevelő családoknak. 

A szülők maguk fogalmazták meg,

hogy a nehéz úton haladva fontos a

fiatalokkal foglalkozó segítők, szak-

emberek motiváltsága, önsegítése,

összefogása. Mindnyájan tudják,

hogy a társuláson belül könnyebben

maradnak aktív, előretekintő és pozi-

tív szemléletű nevelők, amihez elen-

gedhetetlen a család és a sorstársak

támogatása. 

A szervezet régóta együttműködik

Dunaszerdahely középiskoláival, tartja

a kapcsolatot szlovákiai és magyaror-

szági szakemberekkel, állami pályáza-

tok sikeres résztvevője, a város támoga-

tásában is részesül, s megmutatja magát

a helyi médiában. A vezetőség és a tag-

ság egyaránt fontosnak tartja, hogy to-

vábbképzésekre, konferenciákra, szak-

mai beszélgetésekre járjon. Így tudják

bővíteni látókörüket, felfedezni a szá-

mukra fontos lehetőségeket.

A kiadvány szemléletesen mutatja be

a klubéletet, a klubba járó fiatalok szá-

mára szervezett legújabb programokat:

az Út az önállóság felé című foglalko-

zásokat, amelyek az Éld át a természet

szépségeit minden érzékszerveddel! és

a Munkára való felkészítés címmel va-

lósultak meg. Olvashatjuk a szülők és a

pedagógusok beszámolóit arról a né-

metországi tanulmányútról, amely so-

rán értelmi sérült fiataloknak lakhatást

és munkát biztosító lakóotthonokat és

védett munkahelyeket nézhettek meg.

Ezek az élmények előremutatnak, hi-

szen a társulás tagjainak nagy álma és

kitűzött célja védett munkahely, támo-

gatott lakóotthon létrehozása az önálló

életre vágyó fiatalok számára. Hiszen

gyermekeik lassan felnőnek, s termé-

szetes a bizonyítási vágy bennük, hogy

ők is hasznos tagjai lehetnek társadal-

munknak.

A társulás összes tagjának kívánom,

hogy továbbra is maradjanak egymás

támaszai, és segítőik támogatásával ér-

jék el legújabb céljukat, váljon valóra az

álmuk! Abban pedig biztos vagyok,

hogy a tagokra jellemző őszinte szere-

tet ehhez hosszú évekre pozitív energi-

át ad. 

Bíró Huszár Ágnes
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Körülbelül egy hónappal ezelőtt, mi-

kor az internetet böngésztem, hogy mi-

lyen filmet nézhetnék meg, bukkantam

rá a Te nem vagy te című, 2014-ben ké-

szült amerikai filmre.

Főszereplője egy harmincas éveiben

járó csinos és sikeres férjes asszony. A

film elején láthatjuk, hogy olyan szép

élete van, amilyet a legtöbb fiatal nő el-

képzel magának.

A következő képkockák viszont már

egy olyan nőt tárnak elénk, akinek gon-

dot okoz egyedül járni, felöltözni, ki-

sminkelni magát vagy ráülni a vécére.

Férje példaértékűen ápolja, még a

sminkelés rejtelmeit is elsajátítja felesé-

ge kedvéért. Kate ugyanis betegsége el-

lenére továbbra is nagyon ad magára,

viszont egyre intenzívebb ápolásra szo-

rul. Egyfajta gyógyíthatatlan degenera-

tív betegségben szenved. Mivel férjének

munkába kell járnia, ápolónő gondozza

őt. Egyik reggel közli férjével, hogy el-

bocsátotta az ápolónőt, mivel betegként

bánt vele, nem pedig teljes értékű em-

berként. Az új, 25 év körüli jelölttől, aki

az állásinterjúra érkezik, Kate férje tel-

jesen ledöbben, mivel egy anarchista

lányt lát maga előtt, akinek saját beval-

lása szerint nincs ápolási tapasztalata, és

arra sem tűnik alkalmasnak, hogy ellás-

sa a háztartást. Kate-nek mindezek el-

lenére rokonszenves Bec, s őt veszi fel.

Eleinte a lánytól idegen az ápolás, és a

főzés is nehezen megy neki, de Kate se-

gítségével mindent elsajátít. Azonban

nehezen tud változtatni eddigi pasizós,

nem tanulós életmódján. Eleinte Kate-

et is megveti, mivel sznobnak tartja.

Emberileg akkor kerülnek közel egy-

máshoz, mikor Kate rájön, hogy férje

megcsalja. Nagyon vívódik emiatt, de

azt próbálja elhitetni önmagával, hogy

így normális, mert ő betegsége miatt

már nem tud neki mindent megadni,

amire vágyik. Viszont nőként és fele-

ségként nagyon nehezen viseli a hely-

zetet, s egy időre elköltözik férjétől.

Bec, az ápolónő világít rá arra, hogy

férjének semmi joga sem volt így bán-

ni vele. Laza, sőt néha nagyon szemte-

len kommunikációs stílusával tanítja

meg Kate-et újra nevetni, jól érezni

magát a bőrében, élni a pillanatnak és

harcolni az egyre súlyosbodó betegség-

gel. Kate pedig segít Becnek abban,

hogy megkomolyodjon, és felelősség-

teljesebb életet éljen. Mivel így kiegé-

szítik egymást, jó barátnőkké válnak.

Időközben Kate férje is visszatér, s to-

vább gondozza őt. A betegség néhány

év alatt úgy elhatalmasodik Kate-en,

hogy a légzés is egyre nagyobb nehéz-

séget okoz neki. Mivel azonban men-

tálisan végig ép marad, hangot tud ad-

ni tiltakozásának, s nem engedi, hogy

lélegeztetőgépre kapcsolják. Bec meg-

győzi Kate családját, hogy ez nagyon

helytelen döntés lenne. Sajnos, Kate

meghal, mivel szervei felmondják a

szolgálatot, elsősorban a tüdeje. De

otthon hal meg, családja körében,

nem pedig kórházi ágyon, gépekre

kapcsolva. 

A filmen egyfajta kettősség vonul vé-

gig: egyrészt láthatjuk benne a súlyos

betegen is erős élni akarást és ennek az

életnek a szépségeit, másrészt viszont a

szomorúságot, amely abból fakad, hogy

egészséges nőként Kate nem élhetett

annyit és úgy, ahogy szeretett volna.

Nagyon szép és megható film, csak

ajánlani tudom.

Legyen kéznél néhány csomag zseb-

kendő is, a sírás valószínűleg a film kí-

sérőjelensége lesz.

Nagy Júlia

Te nem vagy te, amerikai filmdráma,

2014. Rendezte: George C. Wolfe

Te nem vagy te

Meghívó szakmai napra
A Konrádko Polgári Társulás Autizmus?! Autizmussal élő társaink/személyek szakszerű támogatásának lehető-

ségei címmel szakmai napot szervez, ahol az autizmussal és egyéb pervazív fejlődési zavarral élő gyermeket nevelő
családok és hozzátartozóik s a gyermekkel foglalkozó szakemberek egyaránt érdekes és hasznos információkhoz
juthatnak. Helyszín: Galánta, a Pázmány Alapítvány irodaháza, Kodály Z. u. Időpont: 2017. június 10., szombat,
9.30 és 16 óra között. Előadók: a békéscsabai AUT-PONT Autista Gyermekekért és Fiatalokért Alapítvány mun-
katársai: Szántó Tamás, alapító és szülő, Gyebrovszkiné Molnár Szilvia gyógypedagógus. 

A részvételi díj 5 euró. A jelentkezéseket 2017. május 31-éig küldjék el Slezák Erikának a Školská 1446/107,
925 22 Veľké Úľany posta- vagy az erika.slezakova@gmail.com e-mail-címre. Telefon: 0903/261 499.
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Miss Spinner International 2017
Április 8-án rendezték meg Buda-

pesten a Miss Spinner International

2017 kerekesszékes-szépségversenyt,

amelynek döntőjébe három ország-

ból (Magyarország, Románia, Szlo-

vákia) nyolc versenyző jutott. A leg-

szebbnek közülük a magyarországi

Parti Angélát választották meg. Első

udvarhölgye a román Hadarag Paula

Andrea, a második udvarhölgy az

ugyancsak magyarországi Csillik-

Klubert Szilvia lett. A közönség ked-

vence címet Kara Mária szlovákiai

induló vihette haza.

A zsűriben Debreczeni Zita foto-

gráfus és modell, Hartó Rebeka, a

Miss International Hungary győzte-

se, Katus Attila sportaerobik-világ-

és -Európa-bajnok, Bolya Imre ins-

pirációs tréner és Kazány Tibor, a

Miss Spinner 2017 ötletgazdája ült.

Immáron negyedik alkalommal

rendezték meg a versenyt, melynek

fontos társadalmi üzenete van. Idén

az önbizalom-fejlesztés és a pozitív

életszemlélet, valamint „a társadalom

befogadóképességének pozitív irány-

ba történő átfordítása” volt a közpon-

ti téma. A szervezők azt szerették

volna bemutatni, hogy a szépség sok-

színű, és bármilyen akadály leküzd-

hető.

Hogy a nemzetközinek meghirde-

tett versenyre Szlovákiából miért

csak egyetlenegy versenyző jelentke-

zett, nem tudni. Kara Mária Kőhíd-

gyarmatról érkezett, a Párkánytól alig

5 km-re lévő településen mindenki

neki szurkolt. Vele beszélgettünk.

– Hogyan kerültél kerekesszékbe? 

– Születési rendellenesség követ-

keztében.

– Elárulnád, miért döntöttél úgy,

hogy elindulsz a versenyen?

– Életcélom, hogy megmutassam a

környezetemben élőknek, és persze

mindenkinek, hogy a kerekesszéke-

sek ugyanolyan teljes értékű embe-

rek/nők, mint bárki más, s úgy gon-

doltam, hogy ez a verseny újabb mér-

földköve lehet életemnek és előrelé-

pés célom felé. Egyébként sem volt

mit veszítenem azzal, ha jelentkezem

a Miss Spinner 2017-re. 

– Úgy tudom, van egy kedvenc

énekesed, és a sors úgy hozta, hogy

személyesen is találkoztál vele. Me-

sélnél róla, hogy ki ő, és milyennek is-

merted meg?

– Igen, rajongok a zenéért, nagyon

fontos helyet foglal el az életemben.

Kedvenc énekesem Peter Šrámek,

akivel nagy örömömre már volt sze-

rencsém pár koncert alkalmával talál-

kozni, és ez mindig hatalmas élmény

volt számomra. Petit csupa szív,

őszinte és tiszta lelkű embernek is-

mertem meg, de legfőképp fantaszti-

kus előadónak, aki mindig szívből és

átéléssel énekel.

– Mit adott neked a verseny?

– Rengeteg tapasztalatot és pozitív

élményt.

– Csalódott vagy-e, hogy nem a te

fejedre került a korona?

– Egyáltalán nem vagyok csalódott:

közönségdíjasnak lenni legalább ak-

kora elismerés számomra, mintha

koronát kaptam volna. Ennek is épp-

úgy örülök, és boldoggá tett.

Mária „csak” közönségdíjas lett, de

szerintem ő korona nélküli királynő,

aki mosolyával több mint ötezer láj-

kolót elvarázsolt. Az ismertebb ven-

dégek közül is sokan neki gratuláltak.

Virágcsokorral érkezett Barthalos

Andrea, a Felvidék Szépe kurátora.

Nagy meglepetést és örömet szerzett

Peter Šrámek, aki szintén hatalmas

virágcsokorral köszöntötte. Az elért

sikerekhez gratulálunk.

Telek Lajos

A szerző felvételei

Peter Šrámekkel

Barthalos
Andreával
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Magyar–szlovák, szlovák–magyar szótár
agyérkatasztrófa (sztrók) – cievna mozgová príhoda
agyhullámok – mozgové vlny
akadály – bariéra
akadálymentesítés – debarierizácia
Big Five személyiség-kérdőív – test osobnosti Big Five
építészeti akadályok – architektonické bariéry
gondozói díj – príspevok na opatrovanie
Izomsorvadásos Betegek Országos Szervezete –

Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR
jelnyelvi tolmács – tlmočník posunkovej reči
kerekesszék – vozík
kommunikációs akadályok – komunikačné bariéry
korlátozott tájékozódási képességű emberek – osoby

s obmedzenou schopnosťou orientácie
közigazgatás – verejná správa
központi idegrendszer – centrálny nervový systém
közterület – verejný priestor
látássérülés – zrakové postihnutie
lépcsőlift – schodisková plošina
létminimum – životné minimum
mozgássérülés – telesné postihnutie
munkaintegrációs szociális vállalatok – sociálne podniky

pracovnej integrácie
online tolmácsszolgálat – tlmočnícka služba online
Parkinson-kór – Parkinsonova choroba
pervazív fejlődési zavar – pervazívna vývinová porucha 
sajátos nevelési igényű gyermek – dieťa so špeciálnymi

výchovno-vzdelávacími potrebami
személyiségfejlődés – vývin osobnosti
szemkontaktus – očný kontakt
szociális tanácsadó – sociálny poradca
sztrók (agyérkatasztrófa) – cievna mozgová príhoda
tájékozódás – orientácia
tanulási és figyelemzavar – porucha učenia a pozornosti
társadalmilag felelős vállalkozás – spoločensky 

zodpovedné podnikanie
Vakok és Gyengénlátók Szlovákiai Uniója – Únia nevi-

diacich a slabozrakých Slovenska
viselkedészavar – porucha správania
Wechsler-féle intelligenciaskála – Wechslerova inteli-

genčná škála

architektonické bariéry – építészeti akadályok 
bariéra – akadály 
centrálny nervový systém – központi idegrendszer 
cievna mozgová príhoda – agyérkatasztrófa (sztrók)
debarierizácia – akadálymentesítés 
dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami –

sajátos nevelési igényű gyermek 
komunikačné bariéry – kommunikációs akadályok 
mozgové vlny – agyhullámok 
očný kontakt – szemkontaktus 
Organizácia muskulárnych dystrofikov v SR –

Izomsorvadásos Betegek Országos Szervezete 
orientácia – tájékozódás 
osoby s obmedzenou schopnosťou orientácie – korlátozott

tájékozódási képességű emberek 
Parkinsonova choroba – Parkinson-kór
pervazívna vývinová porucha – pervazív fejlődési zavar 
porucha správania – viselkedészavar 
porucha učenia a pozornosti – tanulási és figyelemzavar 
príspevok na opatrovanie – gondozói díj 
schodisková plošina – lépcsőlift 
sociálne podniky pracovnej integrácie – munkaintegrációs

szociális vállalatok 
sociálny poradca – szociális tanácsadó 
spoločensky zodpovedné podnikanie – társadalmilag felelős

vállalkozás 
telesné postihnutie – mozgássérülés 
test osobnosti Big Five – Big Five személyiség-kérdőív 
tlmočnícka služba online – online tolmácsszolgálat 
tlmočník posunkovej reči – jelnyelvi tolmács 
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska – Vakok és

Gyengénlátók Szlovákiai Uniója 
verejná správa – közigazgatás 
verejný priestor – közterület 
vozík – kerekesszék 
vývin osobnosti – személyiségfejlődés 
Wechslerova inteligenčná škála – Wechsler-féle intelligen-

ciaskála 
zrakové postihnutie – látássérülés 
životné minimum – létminimum

carissimi.lap@gmail.com

Támogatóink: 
a Szlovák Köztársaság Kormányhivatala (Realizované s finančnou podporou 

Úradu vlády Slovenskej republiky – program Kultúra národnostných menšín 2017.)

Duray Zoltán képriportja

Április 11-én, a magyar költészet napján kilencedik alkalommal ünnepelték együtt a verset, a szép szót az értelmi és egyéb aka-
dályozottsággal élő fiatalok. Klasszikus és kortárs szerzőktől egyaránt hallhattunk komoly, elgondolkodtató és vidám, szórakoz-
tató alkotásokat. Bauer Editnek és Zsidó Jánosnak, a Carissimi kuratóriumi tagjainak, valamint Renczés Zsófia galántai gimnazis-
tának a zsűri tagjaiként könnyű dolguk volt, hiszen a huszonnégy szereplő ismét tehetségének és tudásának a legjavát nyújtotta.
A fellépőknek a galántai gimnázium tanulói – már hagyományosan – verssel, énekkel kedveskedtek. Délután pedig Gecse Jolán
budapesti előadóművész tartott nekik játékos foglalkozást. 
A rendezvényt a Galántai Értelmi Sérülteket Segítő Társulás szervezte a Carissimi Nonprofit Alappal közösen.

IX. Versfesztivál Galántán 
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Komplex fejlesztés 
anyanyelven

Az érintettek 
az akadály-

mentességről

Kerekesszékes-
szépségverseny   


