
C M Y K
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Akadálymentesítés a szívekben – 
Halász Judittal

„Szeretem a kihívásokat” – 
Németh Margit pszichológus

Fogyatékos és tehetséges

A világ, ahogyan mi látjuk
1. Monika Vrábľová, a Mozgássérül-
tek Szlovákiai Szövetségének elnöke
(első sor, jobbról a második), Oľga
Bohuslavová igazgató (álló sor,
fehér blúzban), mellette jobbra
Hájos Zoltán polgármester a kitün-
tetettekkel. 2. A Guruló Trió. A
bemutatott alkotások Bohuslav
Mičlo (3.), Jakus Jenő (4., 7., 8.),
Németh Erzsébet (5.) és Danka
Pekarovičová (6.) munkái.
A felvételeket Andrejkovics Pál (4) és
B. Vida Júlia (4) készítette. Írásunk a
24. oldalon található.
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Magyar–szlovák, szlovák–magyar szótár
bárányhimlő – ovčie kiahne
diszgráfia – dysgrafia
ellenanyag – protilátka
fertőzés – nákaza
fertőző betegségek – infekčné ochorenia
grafomotoros fejlesztés – grafomotorický vývin
gyermekbénulás – detská obrna
Gyógypedagógiai Tanácsadó Központ – Centrum špeciál-

no-pedagogického poradenstva
himlő – pravé kiahne (variola)
immunrendszer – imunitný systém
immunválasz – imunitná odpoveď
iskolaérettség – školská zrelosť
járvány – epidémia
kanyaró – osýpky
kolera – cholera 
közösségi (nyáj-) immunitás – kolektívna imunita 
kullancs – kliešte
lateralitás – lateralita
mozgásterápiák – pohybové terapie
mumpsz – mumps
Mozgássérültek Szlovákiai Szövetsége – Slovenský zväz

telesne postihnutých
Munka-, Szociális és Családügyi Hivatal – Úrad práce,

sociálnych vecí a rodiny
Oltási és Utazásorvostani Intézet – Inštitút očkovania a

cestovnej medicíny
oltási naptár – očkovací kalendár
oxigénhiány – nedostatok kyslíka
pestis – mor
rózsahimlő (rubeola) – rubeola
sárgaláz – žltá zimnica
szamárköhögés – čierny kašeľ
Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka

Főiskola – Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce
sv. Alžbety

Szlovák Vakcinológiai Társaság – Slovenská vakcinologic-
ká spoločnosť

tanulási zavarok – poruchy učenia 
torokgyík – záškrt
tükörírás – zrkadlové písanie
védőoltás – očkovanie 
vérátömlesztés – transfúzia krvi

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva –
Gyógypedagógiai Tanácsadó Központ 

čierny kašeľ – szamárköhögés 
detská obrna – gyermekbénulás 
dysgrafia – diszgráfia 
epidémia – járvány 
grafomotorický vývin – grafomotoros fejlesztés 
cholera – kolera 
imunitná odpoveď – immunválasz 
imunitný systém – immunrendszer 
infekčné ochorenia – fertőző betegségek 
Inštitút očkovania a cestovnej medicíny – Oltási és

Utazásorvostani Intézet 
kliešte – kullancs 
kolektívna imunita – közösségi (nyáj-) immunitás 
lateralita – lateralitás 
mor – pestis 
mumps – mumpsz 
nákaza – fertőzés 
nedostatok kyslíka – oxigénhiány 
očkovací kalendár – oltási naptár 
očkovanie – védőoltás 
osýpky – kanyaró 
ovčie kiahne – bárányhimlő 
pohybové terapie – mozgásterápiák 
poruchy učenia – tanulási zavarok 
pravé kiahne (variola) – himlő 
protilátka – ellenanyag 
rubeola – rózsahimlő (rubeola) 
Slovenská vakcinologická spoločnosť – Szlovák

Vakcinológiai Társaság 
školská zrelosť – iskolaérettség 
Slovenský zväz telesne postihnutých – Mozgássérültek

Szlovákiai Szövetsége 
transfúzia krvi – vérátömlesztés 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny – Munka-, Szociális

és Családügyi Hivatal 
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety –

Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka
Főiskola 

záškrt – torokgyík 
zrkadlové písanie – tükörírás 
žltá zimnica – sárgaláz 

carissimi.lap@gmail.com

Támogatóink: 
a Szlovák Köztársaság Kormányhivatala (Realizované s finančnou podporou 

Úradu vlády Slovenskej republiky – program Kultúra národnostných menšín 2017.)
Jakab Ilona, Komárom, Máté Béláné és Nagy Szilveszterné, Újlót

Ajánló

A nagyfödémesi óvodások és ahogyan Halász Juditot látták 
a dunaszerdahelyi koncerten, 18–19. o.  

Bemutatjuk 
Németh Margit pszichológust, 6–8. o.

Dunkel Norbert, Táskai Erzsébet és Klenovitsné Zóka Tünde 
a fogyatékossággal élők tehetséggondozásáról, 12–15. o.

Autizmusnap Galántán, 9–11. o. 
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Gyepes Aranka: Fogyatékosságaink
Dr. Kiss László: Az elmebaj gyógyításá-

nak zsákutcája: a vérátömlesztés
„Szeretem a kihívásokat” – beszélgetés

Németh Margit pszichológussal
Autizmusnap Galántán
Dunkel N. Norbert: Fogyatékos és tehet-

séges
Táskai Erzsébet, Klenovitsné Zóka 
Tünde: Tehetséggondozás, Soundbeam

és zenei nevelés
Melecski Júlia: Lateralizáció, diszgráfia és

a tükörtábla-terápia
Halász Judit Dunaszerdahelyen
Védőoltás – a fertőző betegségek elleni

védelem
Horváth Judit: „Fogd a kezem, és érezd

magad biztonságban” – a Bátor Tá-
borról

A pszichológus válaszol – Boros Dóra
Barbara rovata

Postánkból
Jelnyelvhasználat Szlovákiában
Ahogyan ők látják a világot – kiállítás
Nagy Júlia: Nyári különlegesség, amely

első a világon
Sztakó Zsolt: Akinek a kerekesszék is ön-

kifejezési eszköz
Magyar–szlovák és 
szlovák–magyar szótár

FogyatékosságainkTartalom
Volt idő, amikor szánakozva néztem a

fogyatékossággal élő emberekre. Gyakran
láttam, amint a pozsonyi lakhelyünkhöz
közeli otthon értelmi sérült lakói a szom-
szédos utcában sétálnak nevelőikkel.
Néhányukkal együtt utaztam a trolin.
Általában minden gátlás nélkül, a legna-
gyobb természetességgel szólítottak meg,
mintha ezer éve ismernénk egymást. Em-
lékszem, szánalmamat leplezve, erőltetett
mosollyal díjaztam aznapi teljesítményét

egy ákombákomokkal teli papírlapot elém tartó kislánynak: „Ezt te
rajzoltad? Nagyon szép!” „Nagyon ügyes, jó fiú vagy!” – osztoztam
gombócot nyelve a mellette ülő fiúcska sikerélményében, aki elújsá-
golta, hogy ő Janka néninek segített teríteni az ebédhez. A többiek
is csatlakoztak, szóba elegyedtünk. Kipuhatolták, hová megyek, mit
fogok csinálni a városban, vigyázzak, csak a zebrán szabad átmenni
az úton. Szüleik, kísérőik csendes mosollyal vagy szenvtelen arccal
követték a csevegést. Beláttam, hogy a testi vagy értelmi fogyaté-
kossággal élő emberek nem szorulnak szánalomra, legfeljebb segít-
ségre és figyelmességre. Nagyon szeretetreméltóak tudnak lenni, s
ha biztosítottnak érzik a család támogatását és a nekik egy civilizált
társadalomban alanyi jogon járó segítséget, képesek örömteli, teljes
életet élni, értékes tagjai lenni szűkebb és tágabb közösségüknek.
Csodálatra méltó erőfeszítésekre, rendkívüli sikerek elérésére képe-
sek. Sokan épp az ő példájukból tudunk erőt meríteni.  

Vannak azonban – a fentieknél nagyságrendekkel többen – más-
fajta „fogyatékossággal” élők, akik sokkal inkább szánalomra mél-
tók. A jellemében fogyatékos, vagyis lelki fogyatékossággal élő em-
ber nem erőforrásul szolgál, hanem ellenkezőleg, folyamatosan
szívja el az erőt a környezetében élőkből. Ő az, akinek a szomszéd
füve mindig zöldebb, Arany korán túlhaladva, már a „fülemile” éne-
kének tulajdonjogával sem éri be, hanem fülemiléstül levágja a
szomszéd diófájának áthajló ágát. Számára a kolléga nem munka-
társ, hanem vetélytárs, lételeme, hogy egyfolytában keresztbe te-
gyen neki. A család nem örömforrás, csupán nyűg, a testvér balek,
akit ki kell használni, ki lehet játszani, ismeretlenekkel ellenséges,
segítségre szorulók iránt közömbös. Rajta viszont nincs segítség,
mert megközelíthetetlen, képtelen a párbeszédre. Örömre sem ké-
pes, legfeljebb a kárörömre, az élteti. A hívő azt mondaná, rajta csak
az imádság segít. Mielőtt azonban pálcát törnénk jellemhibás em-
bertársaink fölött, önsajnálatba esve a bennünket körülvevő sok
rossz miatt, azért el kell ismernünk, hogy lelki fogyatékosság dolgá-
ban bizonyos fokig valamennyien érintettek vagyunk. Nem árt ide-
jében kezelni az egónkat érő vagy védő apró tüskéket, mert burján-
zásuk könnyen lelki fogyatékossághoz vezethet. Minden rosszban
van valami jó. A rossz példában az, hogy okulni lehet belőle.

Gyepes Aranka
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Korábbi írásaimban utaltam rá,

hogy a testi bajokhoz képest mennyi-

vel nehezebben fejlődött a lelki zava-

rokkal foglalkozó tudomány, az ilyen

betegségben szenvedőkről való intéz-

ményes gondoskodás. Ez nem

véletlen, hiszen amíg a testi ba-

joknál úgy-ahogy lehetett sejte-

ni a kiváltó okot, az ép testben

tapasztalt „elmezavar” előidéző-

je sokáig rejtve maradt. A leg-

különfélébb feltevések láttak

napvilágot, s ezeknek megfele-

lően alakultak a „gyógyításukra”

tett kísérletek is. Most egy ilyen

kísérletről, az elmebajokat vér-

cserével, vérátömlesztéssel gyó-

gyítani akaró próbálkozásról

szólunk – az első vérátömlesztés

350. évfordulójának apropóján. 

Hogy a gyógyítók figyelme

előbb-utóbb a vér felé irányult,

nem volt véletlen. Már az orvostudo-

mány atyjának tartott ógörög Hippok-

ratész a Kr. e. V. században tudott arról,

hogy milyen fontos szerepet játszanak

a testnedvek az egészségben és a be-

tegségben egyaránt. Négyféle testned-

vet különböztettek meg, többnyire a

színük alapján: vörös (vér), sárga (epe),

fekete (fekete epe) és fehér (nyálka).

Úgy vélték, hogy ezek nemcsak az em-

ber egészségét határozzák meg, hanem

vérmérsékletét (temperamentumát) is.

A nedvek latin/görög nevéből megal-

kotott „vérmérsékletek” neve: szangvi-

nikus, kolerikus, melankolikus és fleg-

matikus. Az elképzelés szerint ha a

testnedvek aránya kiegyensúlyozott, az

ember egészséges testileg/lelkileg. Ha

viszont valamelyik nedvből túl sok ter-

melődik, azaz felborul az egyensúly,

betegségek jelennek meg. Az egyen-

súly felborulása a lelki folyamatokra is

kihatással van: a kolerikus (epés) em-

ber lobbanékony, a flegmatikus rest-

ségre, kényelemszeretetre hajlamos, a

rejtélyes „fekete epe” – ma már tudjuk,

hogy ilyent nem termel szervezetünk –

túltengése pedig melankóliához (bús-

komorsághoz) vezet. 

Témánk szempontjából „a vér „túl-

tengése”, a többi nedv rovására való

megszaporodása a legfontosabb. Az

ilyen ember szangvinikus (vérmes).

Lelki folyamatai túlzottan a Jupiter

bolygó befolyása alá kerülnek, ezért –

utalva a bolygó latin nevére – viselke-

dése joviális, azaz túlzottan kedélyes,

nyájas, derűs. A túlzottság abban is

megnyilvánul, hogy érzelmi reakciói

gyorsak, de nem tartósak; érzelmeit

könnyen kimutatja: könnyen sír/nevet.

Ez a könnyen ingerelhetőség akár a

ma mániának nevezett lelki zavarban

is megnyilvánulhat (a görög mania szó

jelentése: őrjöngés, tombolás). A hip-

pokratészi nedvkórtanban hívő orvo-

sok számára adott volt a gyógyítás

módja is: az ilyen „vérmes” beteget

meg kell szabadítani a felesleges vértől,

hogy helyreállhasson a testnedvek

egyensúlya. Ezért az őrjöngő emberen

ismételten érvágást végeztek, esetleg

megköpölyözték (felmelegített üveg-

edényekkel vérhólyagokat hoztak létre

a bőrön), vagy vérszívó piócákat raktak

a testére.  

Az érvágás volt a fő módszer a vér-

keringés felfedezése (William Harvey,

1628), ill. az érbe adható „be-

öntéssel” (injekciózással) tör-

ténő első kísérletek idején is.

Ez utóbbi próbálkozás adta az

ötletet a kor legmerészebb

fantáziájú angol és francia or-

vosainak: ha az ismételt vérle-

bocsátások, azaz az őrjöngé-

sért felelőssé tett „rossz” vér ki-

engedése nem segít, ki kell

cserélni a beteg rossz vérét jó-

ra. S ha vér a hordozója a

szangvinikus vérmérsékletért

felelős tulajdonságoknak,

ugyancsak az kell, hogy legyen

felelős a flegmatikus, szelíd,

nyugodt temperamentumért

is. Ha tehát – töprengtek tovább –

ilyen „szelíd” vért, pl. egy bárányét öm-

lesztik át a beteg vérkeringésébe, az

„új” vér megszelídíti majd az őrjöngőt.  

Az elméleti alapozásban az angolok

jutottak a legtovább, ám – amint ez az

orvostudomány történetében máskor

is előfordult – mégsem ők voltak az el-

ső, emberen végrehajtott vérátömlesz-

tés megvalósítói, hanem az örök riváli-

sok: a franciák. A dolog pikantériája,

hogy az első sikeres transzfúziót nem

is orvos végezte, hanem Jean-Baptiste

Denis párizsi matematikus, csillagász,

filozófus (1640 körül – 1704). Igaz, azt

írják róla, hogy Montpellier-ben orvo-

si tudományokat is hallgatott, és olvas-

ta Harvey könyvét a vérkeringésről.

Hogy pontosan mi késztette őt a vér-

átömlesztéssel való kísérletezésre, nem

tudjuk. Ami biztosan állítható, 1667

márciusától ismételten ömlesztett át

vért kutyából kutyába, ill. borjúból ku-

tyába. Kísérleteiben nagy segítségére

Az elmebaj gyógyításának zsákutcája: 

a vérátömlesztés 
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volt egy Emmerey nevű sebész. Mivel

az utóbb említett kísérlet is sikeres

volt – vagyis a borjú „erősebb” vére

nem ártott a kutya „gyengébb” véré-

nek –, Denis úgy vélte: itt az idő az

emberen való kipróbálásnak.

A nagy nap, az emberen végrehaj-

tott első vérátömlesztés napja 1667.

június 15-e. A kísérlet szenvedő ala-

nya, egy 15-16 éves fiú – neve nem

maradt fenn – két hónapja lázas be-

tegségben szenvedett. Orvosai úgy

vélték, hogy testnedveinek egyensúlya

megzavarodott, ezért testében túl sok a

vér, amely hőt, azaz lázat „termel”. A

logikusnak tűnő gyógymód – a vér

mennyiségének ismételt érvágásokkal

való csökkentése – azonban nem hasz-

nált. Hátborzongató olvasni, hogy két

hónap alatt hússzor vágtak rajta eret.

Legyöngült, szellemi képességei (em-

lékezőtehetsége) leromlottak, a nap

nagy részét magatehetetlenül átaludta.

Valószínű, hogy eredeti betegsége már

el is múlt, mostani nyomorúságos álla-

potát – okoskodunk mi a 21. század-

ban – az érvágások miatti vérszegény-

ség (anémia) okozhatta.  

Denis és Emmerey is eljutott a „ke-

vés vér” diagnózisig. A fő bajt azonban

abban látták, hogy ez a kevés vér ösz-

szesűrűsödött, és „keserűséggel teli”.

Azt is feltételezték, hogy a fiú vére

nem is áramlik. Vagyis egyrészt csök-

kenteni kell a vér „keserűségét”, más-

részt mozgásba kell hozni a keringést.

Mindkét cél elérhető – okoskodtak –

új vérnek a fiú érrendszerébe való be-

juttatásával. Úgy döntöttek, hogy egy

bárány vérét ömlesztik át betegükbe. 

Egyetértünk az első vérátömlesz-

tési kísérletet olvasmányos monográ-

fiában – Blood and Justice (Vér és

igazságosság) – feldolgozó Pete

Moore angol íróval: az átmenet a vér-

átömlesztés ötletének a megszületé-

sétől az állatokon történt kipróbálá-

son át az emberen való alkalmazásig

hihetetlen gyors volt. Igaz, a XVII.

században még nem kellett etikai bi-

zottság a kísérlet engedélyezésére, az

orvosoknak sejtelmük sem volt az ál-

lati és emberi vér összeférhetetlensé-

géről, senki sem tudott a vércsopor-

tokról… Denis tehát jóhiszeműen

járt el, amikor úgy vélte, hogy „vér

vérrel pótolható”. 

Az említett napon, hajnali öt órakor

eret vágott a fiú karján, és kiengedett 3

uncia (90 gramm) vért, hogy ezzel he-

lyet csináljon az új vérnek. Emmerey

ezalatt a bárány nyaki ütőerébe egy vé-

kony csövet szúrt, majd annak másik

végét csatlakoztatta a fiú vénájába du-

gott csőhöz. Mivel az érvágás idejét

mérték, most az volt a cél, hogy há-

romszor annyi ideig folyjék bárányvér

a fiú keringésébe.  

Szinte hihetetlen, de a fiú zokszó

nélkül tűrte ezt a tortúrát, szívesen vá-

laszolgatott Denis kérdéseire. Délelőtt

tíz órakor jókedvűen kért engedélyt

arra, hogy felkelhessen. Evett-ivott,

úgy tűnt, semmi baja. Négy óra körül

pár csepp vér folyt az orrából – Denis

ezt azzal magyarázta, hogy talán még-

is túl sok vért ömlesztettek át. Az éjjel

már jól aludt. 

Denis úgy vélte, minden oka meg-

van az elégedettségre: új, hatékony

gyógymódot alkalmazott, elsőként a

világon. Ma már megállapíthatatlan,

miért fogadta ilyen „kedvezően” az

emberi test az állati vért (bár az orr-

vérzést napjaink tudománya az össze-

férhetetlenség jeleként értékeli). Denis

javára írandó, hogy nem elégedett meg

egyetlen „sikeres” kísérlettel: pár hét

múlva egy 45 éves, egészséges mun-

kásba ömlesztettek át kb. 20 uncia vért.

A transzfúzió ismét bonyodalmak nél-

kül ment végbe, sőt a férfi – aki fiatal-

korában hentes volt – ügyesen levágta,

majd megnyúzta a vért ajándékozó bá-

rányt.  

Denist az újabb siker arra ösztönöz-

te, hogy további próbát tegyen. Az el-

ső kísérlet alanya „testileg” volt beteg, a

második pedig testi/lelki egészségnek

örvendett. Denis viszont olyan betegre

vágyott, akinek a teste ugyan egészsé-

ges, de „beszámíthatatlanul” viselkedik.

Az igazi siker az lenne – reményke-

dett –, ha az ilyen beteg „rossz” vérét

kicserélve egy „szelíd” állat vérére, a be-

teg őrjöngése megszűnne… 

Rövidre zárva a történetet: az „őr-

jöngési” rohamokban szenvedő,

Mauroy nevű páciensbe 1667. de-

cember 19-én egy borjú vérét öm-

lesztették át. Már az első kísérletet

idő előtt be kellett fejezniük, mert

Mauroy-t az ájulás környékezte.

Még rosszabbul végződött a máso-

dik kísérlet. Mauroy izzadni kezdett,

pulzusa gyorsult, és erős deréktáji

fájdalmat jelzett. Ám ami a legvárat-

lanabb volt: ismételten sötét színű

vizeletet ürített. Mi tudjuk, hogy va-

lamennyi tünet az összeférhetetlen-

ség megnyilvánulása, ám Denis csak

arra figyelt, hogy betege hosszú idő

óta először nyugodtan aludt. Denis

szerint Mauroy elindult a gyógyulás

útján; ezt főleg az bizonyította, hogy

– közeledvén a karácsony – gyónni

kívánt. A gyóntató abbé lelkileg

egészségesnek találta a férfit, ezért

felesége visszafogadta őt, és hazavit-

te. Otthon azonban – panaszkodik

majd Denis – tojással és tápláló leve-

sekkel, ill. az éjszakai szeretkezéssel

férje vérét „újra felhevítette”. Mau-

roy ismét őrjöngeni kezdett. Felesé-

ge könyörgésének engedve Denis

harmadszor is vérátömlesztéssel pró-

bálkozik, ám a fenyegető tünetek

miatt a kísérlet félbeszakad, és Mau-

roy másnap reggelre meghal.  

A történet szomorú vége: Denist

gyilkosság vádjával bíróság elé állítják.

Ügyvédjének köszönhetően felmentik,

ám újabb csapás éri: az angol orvosok

megvádolják, hogy kísérleteiben kap-

kodott, nem tudóshoz méltóan járt

el – ezért prioritását nem lehet elis-

merni. Denis kudarcának is betudható,

hogy X. Kelemen pápa 1675-ben, az

angol parlament pedig 1678-ban be-

tiltja a vérátömlesztési kísérleteket. Az

elmebajok vérátömlesztéses gyógyítá-

sa zsákutcának bizonyult.

dr. Kiss László
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„Szeretem a kihívásokat”

Beszélgetés Németh Margit pszichológussal

Június végén nyugdíjba vonult Né-

meth Margit, a Dunaszerdahelyi

Gyógypedagógiai Tanácsadó Köz-

pont pszichológusa. Éppen csoma-

golt, amikor felkerestem, hogy na-

gyon gazdag, színes pályafutásáról

kérdezzem.

Milyen érzésekkel csomagolsz?

Rosszabbra számítottam. Már ér-

lelődött bennem, hogy egyszer be kel-

lene fejezni. Az elmúlt félévben na-

gyon sok volt a munka, sokat utaztam

a járás iskoláiba; telítődtem, elfárad-

tam. Másrészt pedig növekszik a csa-

lád, édesapám 94, anyósom 91 éves,

mindketten egyedül élnek, tehát van-

nak egyéb kötelezettségeim is. A csa-

lád nagyon fontos, az első helyen van.

A menyem szeretne visszamenni dol-

gozni, kétéves lesz a kisebbik unokám,

és nem akartam, hogy bölcsődébe ad-

ják. Ez is lökést adott hozzá, hogy van

feladatom. 

Kicsit menjünk vissza a múltba.

Beszélj a családodról, tanulmányaid-

ról.

Faluról, Légről származom, egy-

szerű szülők gyereke vagyok. Szüleim

annak ellenére, hogy nem voltak isko-

lázottak, biztosan képesek lettek volna

elvégezni iskolákat, de abban az idő-

ben ezt sok minden behatárolta.

Anyukám élete végéig fájlalta, és min-

dig azt hallottam tőle, hogy »tanulni

kell, a tudást nem vehetik el tőletek«.

Nem is volt ezzel probléma. Nagyon

jó pedagógusaim voltak, tudtak moti-

válni a tanulásra. Alapiskolába szíve-

sen jártam, a szünidő végén már alig

vártam, hogy kezdődjék a tanítás. Ér-

deklődő voltam, mindig többféle do-

log érdekelt, szavalóversenyre jártam,

sportoltam. Az a típus vagyok, aki so-

ha nem tud csak egy vágányon mo-

zogni, mindig többfélét csinálok egy-

szerre. Gimnáziumba Somorjára jár-

tam, nagyon jó szakaszában az iskolá-

nak. Emberileg is jó tanáraim voltak,

akik nagyon tudtak inspirálni. Sokat

vittem el magammal. A legfontosabb

a kíváncsiság, az új iránti vágy volt

bennem. Magyar–szlovák szakra je-

lentkeztem, mert kisgyerekkoromtól

mindig tanítani akartam, de abban az

évben nem nyílt ilyen szakpárosítás.

Gyorsan mást kellett választani. Olyat

akartam, hogy majd emberekkel dol-

gozhassak. A Comenius Egyetemen

új szakként indult a pszichológia–filo-

zófia, és úgy éreztem, hogy ez talán

nekem való. Mivel még nem volt ta-

pasztalatuk a tanszéken, ugyanazt vé-

geztük el, mint az egyszakos pszicho-

lógusok. Velük jártunk az előadásokra,

csak nekünk voltak a pedagógiai tár-

gyak is. A végén igazolást kaptunk ar-

ról, hogy a végzettségünk megfelel a

teljes pszichológusi végzettségnek.

Mielőtt végeztem, a tanszékveze-

tőm megkérdezte, hogy volna-e ked-

vem főiskolán tanítani. Örömmel el-

vállaltam. Nyitrán az akkori pedagó-

giai főiskolán nem volt magyarul tudó

ember, aki a magyar tagozaton taní-

totta volna a pszichológiát. ’68 megtet-

te a magáét, több oktatónak el kellett

hagynia a katedrát. 1971-ben végez-

tem, ott indult a pályafutásom. Bedob-

tak a mély vízbe, de nagyon élveztem a

tanítást. Közben férjhez mentem,

megszületett a két lányunk. A férjem

mezőgazdasági mérnök, és minden-

képp vissza akart jönni a Csallóközbe.

Légen kínáltak fel neki lakással együtt

állást. Úgy döntöttünk, hogy eljövünk

Nyitráról. Ezt én nagyon nehéz szívvel

tettem meg. Még két évet ingáztam.

Hajnalban mentem, este jöttem, két

óvodás kisgyerek mellett. Szombaton

is menni kellett. És amikor észrevet-

tem, hogy a kisebbik lányom ezt lelki-

leg nagyon nehezen viseli, – kilenc év

után – felmondtam. Nagyon nehéz

döntés volt, még most is könnyek jön-

nek a szemembe, ahogy felidézem. Ki-

csit hozzásegített az elhatározásom-

hoz, hogy kezdtek nem jó szemmel

nézni a magyarokra. Csak az előadá-

sokat tarthattuk magyarul, a gyakorla-

tokat már szlovákul kellett vezetnünk.

Sohasem tetszett, ha annyira beszabá-

lyozzák az embert. Dunaszerdahelyen

nem volt pedagógiai pszichológiai ta-

nácsadó, ki kellett építeni. 1980 febru-

árjában megkaptam ezt az állást. Egé-

szen 1997-ig voltam az intézmény

igazgatója. Nagyon jó közösség vol-

tunk, jól tudtunk együtt dolgozni.

Szép évek voltak, érdekes dolgokat csi-

náltunk. Később a férjem is a városban

kapott állást, ingáztunk, a két óvodás

meg Légen volt; ezért Légről Szerda-

helyre jöttünk lakni. Akkor már a fiam

is megszületett. 

Miért mentél el a tanácsadóból? 

Nem a tanácsadóval volt probléma,

hanem 1989 után nemzeti párti főnö-

köm lett, aki nem nézte jó szemmel,

hogy városi önkormányzati képviselő
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lettem; elég aktív voltam minden té-

ren. A szlovák–magyar kérdésből csi-

nált nagy ügyet. Szálka volt a szemé-

ben, ha a magyar iskolák igazgatóival

dolgoztam, képzést szerveztem nekik.

Ugyanúgy felkínáltam a szlovák isko-

láknak is, csak ők akkor nagyon nye-

regben érezték magukat, nekik ilyenre

nem volt szükségük. Kereste az alkal-

makat, hogy megfogjon. Mikor nem

talált rajtam fogást, azokkal az igazga-

tókkal kezdett packázni, akik részt

vettek a képzéseken. Ezt nem akar-

tam, és elmentem.

Mi következett?

Igazgatóhelyettesnek kértek fel az

Ozorák-iskolában, ahol már koráb-

ban is tanítottam, de két vagy három

hónap múlva azt tapasztaltam, hogy

nagyon beskatulyázódik az ember, s

úgy éreztem, nekem ez nem való. Ak-

kor voltak a parlamenti választások, és

felkértek, hogy vállaljam el a Munka-,

Szociális és Családügyi Hivatal veze-

tését Dunaszerdahelyen. Tudtam,

hogy nem lesz könnyű, de szeretem a

kihívásokat, és azt gondoltam, hogy jó

lesz gyakorlatban megtapasztalni bi-

zonyos dolgokat. Így is lett. 1999 júli-

usában léptem be, akkor hozták az új

szociális törvényt. Arra sem volt időm,

hogy kicsit belelássak a dolgokba,

több mint ezer kérvény várt. Rémes

volt, hogy jöttek az emberek, és min-

denki mindent akart, és egyszerre

akarta. De boldogultam velük.

Milyen esetekkel találkoztál?

Történtek igazságtalanságok, volt,

hogy járt volna a juttatás, de valami-

lyen oknál fogva nem kapták meg.

Másfelől túlzott nagyvonalúságot lát-

tam, talán nem volt átgondolva a tör-

vény; kár, hogy a készítői nem kérdez-

tek meg embereket a gyakorlatból.

Sokan nagyon mohók voltak, azt gon-

dolták, hogy nekik minden jár. Ha

nem kapta meg a támogatást, azt hit-

te, hogy én vagyok rosszindulatú, saj-

nálom tőle. Előfordult, hogy az ügyfél

előtt kihúztam a fiókot, mert azt gon-

dolta, hogy onnan osztogatom a

pénzt. A törvény hiányosságai ott csa-

pódtak le, mikor százával jöttek az

emberek. Volt úgy, hogy nem lehetett

megmozdulni az egész járási hivatal-

ban, annyian sorakoztak. Borzasztó

volt az alkalmazottaknak is. Egy cso-

mó változás történt, közben minden-

kinek az állapotát újra felül kellett bí-

rálni. Mindenféle ügyfél akadt, fenye-

getőző is. Engem is többször megfe-

nyegettek, a családomat. Nehéz volt.

Pszichológusként hogyan tudtad

kezelni ezeket a helyzeteket?

Aránylag jól. Mondtam is az alkal-

mazottaknak, hogy a problémás ese-

teket küldjék nyugodtan hozzám. A

legtöbbször sikerült is lehiggaszta-

nom az ügyfelet. Bejött nagy hanggal,

s akkor leültettem, hogy mondja el a

problémáját. Végighallgattam, aztán

nyugodtan elmondtam, hogy igen,

szívesen, de ezek és ezek a lehetősé-

gek. Itt a törvény, nézze, nem lehet. A

többségük megértette, de néhány nem

tudta elfogadni, a dühét nem tudta

feldolgozni. Olyan is volt, hogy ne-

kem kellett meggyőznöm valakit,

hogy »könyörgöm, maguknak ez jár«.

A sérült fiukat két oldalról tartani kel-

lett, mikor sétálni vitték. Jogosult volt

autóra meg egyéb juttatásra, s ők a

nagy szerénységükben: jaj, dehogy. S

győzködtem őket, hogy gondoljanak a

fiukra, az ő élete is könnyebb lenne.

Mások, akik nem voltak jogosultak

támogatásra, futkostak mindenhova,

és elintézték, de tehetetlen voltam,

mert a felsőbb szervek azt mondták,

hogy ha megfelelő papírjaik vannak,

akkor azt nem bírálhatom felül. Több

esetről tudtam, hogy az orvos nem az

állapotnak megfelelő szakvéleményt

adott, de nem tehettem semmit. Ne-

héz négy év volt. Tovább nem vállal-

tam. Rengeteg volt a munka, de sokat

tanultam, edződtem, higgadtabb let-

tem, jó élettapasztalat volt. Beleláttam

sok ember életébe, nehézségeibe, s ez

megerősítette bennem, hogy mekkora

érték az egészség, milyen jó, hogy

egészséges vagyok, és a családom is az.

Innen vezetett az út a gyógypeda-

gógiai tanácsadóba?

Az, hogy idekerültem, bizonyos

mértékig a véletlennek köszönhető.

Hecht Anna a Nagyszombati Kerüle-

ti Tanügyi Hivatal vezetőjeként 2006-

ban gyógypedagógiai tanácsadó nyi-

tását szorgalmazta magyar gyerekek

számára. Egy nap felhívott, hogy vál-

laljam el a pszichológusi munkát. Ak-

kor már Komáromban a Selye Egye-

temen pszichológiát adtam elő, előtte

pedig egy évig László Béla felkérésére

Nyitrán is tanítottam. Végül, hogy

meg lehessen nyitni a tanácsadót, el-

vállaltam; emellett vagy két évig még

jártam Komáromba, szombaton is,

mert az összes szaknak vittem a pszi-

chológiát. Közben 4-5 évig tovább-

képzéseket is tartottunk. Akkor jött a

kreditrendszer a pedagógusoknak, és

nem volt, aki magyarul tartson nekik

továbbképzést; de szlovák iskolák

számára is csináltuk. Örültek, mert

helyben volt, mi meg állandóan utaz-

tunk. Őrült munka volt. Például pén-

teken Királyhelmecen voltunk, on-

nan Nagykaposra mentünk, majd

Bártfára. Tízórás blokkok voltak.

Nem is tudom, hogyan bírtam. De jó

volt, mert rengeteget adott. Amikor

pedig úgy éreztem, hogy már a család

rovására megy, döntöttem, hogy ott-

hagyom az egyetemet.

Milyen volt a gyógypedagógiai ta-

nácsadóban a munka?

Sok mindent tudtam a fogyatékos-

sággal élőkről. Felnőttekkel a szociális

ügyi hivatalban találkoztam, gyere-

kekkel még a pszichológiai tanácsa-

dóban. Ami új volt, és kezdetben szo-

katlan, hogy csak olyan gyerekekkel

kellett dolgoznom, akiknek valami-

lyen fogyatékosságuk, rendellenessé-

gük, viselkedésproblémájuk van. Ki-

csit aggódtam, hogy képes leszek-e

folyamatosan úgy összpontosítani er-

re a munkára, hogy ne égjek ki.Úgy

gondolom, sikerült. Soha nem érez-

tem azt, hogy belefáradtam, belefásul-

tam volna.
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Minek lehet ezt köszönni?

Talán a személyiségtől is függ,

hogy az ember mennyire tudja feldol-

gozni ezeket a történeteket, megtarta-

ni a három lépés távolságot, nem be-

lehalni minden egyes esetbe; úgy,

ahogy az orvosnak is meg kell ezt ta-

nulnia, különben beleroppan. Tudtam

nagy empátiával dolgozni gyerekkel

is, szülővel is. Mindig figyeltem arra,

hogy a szülő vagy a gyerek hogyan éli

meg a helyzetét. Azzal tudunk a leg-

többet segíteni, ha megpróbáljuk

megérteni őket, beleélni magunkat a

helyzetükbe, amit sose lehet teljes

mértékben, és bizony nem egyszer

kérdeztem magamtól, hogy én tud-

nék-e jobban reagálni, tudnám-e job-

ban kezelni a problémát. A tanácsa-

dóban végzett munka azt adta nekem,

hogy soha nem szabad megítélni az

embert anélkül, hogy megpróbálnám

megismerni. Nagy tanulság volt szá-

momra. A fiatalabb kolléganőknek

mindig mondtam, hogy »ne siessetek

a szülő megítélésével, mert ti még

nem voltatok abban a helyzetben«. El

tudom azt is fogadni, ha a szülő nem

úgy reagál, ahogy elképzelném, mert

úgy viselkedik, ahogyan képes rá;

mindig megvan az oka, hogy miért

úgy, nem pedig másként. Amíg nem

ismerem viselkedésének a mozgató-

rugóit, nem szabad ítélkeznem.

Amikor a szülőnek szembesülnie

kell azzal, hogy a gyermeke valami-

lyen fogyatékossággal jön a világra,

vagy később derül ki a rendellenesség,

biztos, hogy nagy tragédia. Jönnek a

kérdések, hogy »miért pont velem tör-

tént?«, stb. S hogy utána ki tud-e ke-

rülni ebből a szakaszból egy kicsit ra-

cionálisabb szakaszba, az sok minden-

től függ. Például attól, hogyan reagál a

társa. Azt tapasztaltam, hogy a férfiak

sokkal nehezebben viselik el, ha a gye-

rekkel valamilyen probléma van, és az

apa gyakran elhagyja a családot. Mi-

kor az anya egyedül marad ilyenkor,

különböző módon reagál rá. Van, aki

önmagát vádolja: »biztosan én tettem

valamit rosszul, én okoztam ezt a

helyzetet«. Önfeláldozó életet kezd el

élni. Önmagát háttérbe szorítja, mint-

ha nem volna joga élni a saját életét,

minden a fogyatékossággal élő gyerek

körül forog. Teljesen feláldozza magát.

Beszélgettem olyan szülővel, aki el

sem tudja képzelni, hogy a szabadide-

jét úgy töltse el, ahogy szeretné, ahogy

jólesne neki. Ha megengedné magá-

nak, ezt olyan önmarcangolás követné,

melyet nagyon nehezen élne meg.

Volt sikerélményed ilyen anyuká-

val?

Igen. Azt gondolom, hogy úgy tu-

dok a legtöbbet segíteni, ha kicsit lel-

kileg megerősítem. Az egészségügyi

vonatkozást az orvos – hol jól, hol ke-

vésbé jól – kezeli. Néha ott is kell kor-

rigálnunk, mert némelyik szakember

nem nagyon érzi át a lélektani hátte-

ret, és nem gondol arra, hogy a szülő-

nek lelkileg is fel kell dolgoznia a tra-

umát. Bizony sok esetben azt tartot-

tam a legfontosabbnak, hogy elhites-

sem a szülővel: joga van ahhoz, hogy

éljen. Számomra is nagy öröm volt,

amikor felkeresett valaki, és megkö-

szönte, hogy hozzásegítettem őt eh-

hez. Az ilyen pillanatokért volt érde-

mes ezt csinálni. Előfordult, hogy

együtt sírtunk, de akkor arra volt

szükség. Volt olyan szülő, aki azt gon-

dolta, hogy nem szabad gyengének

mutatkoznia, nem szabad elengednie

magát, mindig erősnek kell lennie, és

jöttek a különböző szomatikus tüne-

tek. Vele meg azt kellett megértetni,

hogy így nem folytathatja, mert

előbb-utóbb beleroppan, és az a gye-

reknek sem jó. Nem baj, ha a gyerek

időnként azt látja, hogy én is el tudok

gyengülni. Színes a paletta. Mindenki

a maga módján, vérmérséklete, érzel-

mi élete, családi viszonyai szerint pró-

bálja feldolgozni a helyzetet, mert

nem mindegy, hogy a család támoga-

tó, és igyekszik az anya helyzetén

könnyíteni, vagy – ilyennel is találkoz-

tam – az egész család őt okolja a tör-

téntekért.

A szakmai vonalon és a családon

kívül közéleti szerepeket is vállalsz.

Önkormányzati képviselő voltál, el-

nöke a Katedra Társaságnak, majd a

Katedra Alapítványnak.

Már említettem, hogy akkor érez-

tem jól magam, ha több területen dol-

gozhattam egyszerre, mert mindegyik

valami másfajta tapasztalatot adott.

Sokrétű tevékenységet folytattunk a

Csallóköz Barátainak Körében is, a

szerdahelyi kaszinóval bekapcsoló-

dunk a Szent György-napok szerve-

zésébe, és rendbe hoztuk a katonate-

metőt.

Így visszatekintve pályafutásodra,

mennyire vagy elégedett?

Nem bántam meg semmit. Ez an-

nak is köszönhető, hogy az a típus va-

gyok, aki ha egyszer meghozta a dön-

tést, utána már nem foglalkozik azzal,

hogy mi lett volna, ha…, mert azon

már nem lehet változtatni. Úgy ér-

zem, hogy azt csináltam, amit szeret-

tem volna, hiszen a tanításra is volt le-

hetőségem. Az egyetemi oktatást él-

veztem, a mai napig van rá lehetősé-

gem a Szent Erzsébet Egészségügyi

és Szociális Munka Főiskolán.

Mi adott erőt ehhez a sokféle fel-

adathoz?

Jó géneket örököltem, nagy a mun-

kabírásom, kevés az alvásigényem, és

ha érdekes dolgokat tudtam csinálni,

mindig feltöltöttek energiával. Ha

szükséges, elvonulok pihenni egy

könyvvel, zenét hallgatok, vagy kime-

gyek a természetbe. Látom az értel-

mét annak, amit csinálok. Segíteni tu-

dok, látom, hogy az emberek elhiszik,

amit próbálok nekik átadni. Ez is

pluszenergiákat ad. Meg a család, a

gyerekek. Sokan csodálkoztak azon,

hogy három gyereket vállaltam; én

nagyon sajnáltam, hogy nem lett több.

Most már itt vannak az unokák.

Megvannak a források, csak meg kell

találni őket. A kolléganők mondják,

hogy a higgadtságot és a harmóniát

irigylik bennem. Ilyen vagyok.

Tóth Erika
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Autizmussal élő társaink szakszerű támogatásának le-

hetőségeit bemutató szakmai napot szervezett Galántán

a Konrádko Polgári Társulás. A szülőknek és autizmussal

élő személyekkel foglalkozó szakembereknek a békéscsa-

bai Aut-Pont Autista Gyermekekért és Fiatalokért Ala-

pítvány munkatársai: Szántó Tamás alapító, ügyvezető,

szülő és Gyebrovszkiné Molnár Szilvia gyógypedagógus

tartottak előadásokat. 

Mintául szolgálnak

Az ötletgazda, Slezák Erika, az autizmussal élő 14 éves

Konrád édesanyja, a Konrádko Polgári Társulás elnöke

vázolja fel az előzményeket. „Társulásunk tavaly alakult, s

ezzel megvalósult az az álmunk, hogy a Galántai járásban

is legyen olyan szervezet, amely fölkarolja az autizmussal

élőket, hozzátartozóikat és az őket segítő szakembereket.

Ez az első komolyabb rendezvényünk. Terveink között

van a szociális tanácsadás, szeretnénk összehozni a szülő-

ket a járásban, csoportot, szülői klubot létesíteni, ahol

meghallgathatnák egymás gondját-baját, tapasztalatokat

cserélnének, tanácsot adnának egymásnak, és tartanák

egymásban a lelket. Egy autistának egészen más környe-

zetre van szüksége, mások az igényei, mint egy mozgássé-

rültnek vagy Down-szindrómásnak.” Adódott a kérdés,

hogy miért éppen Békéscsabáról hívtak előadókat. „Ők

még a budapestieknek is mintául szolgálnak – hangzott a

válasz. – Prekop Csilla, a Vadaskert Alapítvány gyógype-

dagógusa több alkalommal is példaként említette őket, és

ezzel felkeltette irántuk az érdeklődésemet. Aztán eljutot-

tam Békéscsabára. A nappali foglalkoztató új épületét –

beleértve az ajtókat, berendezést, csempét stb. – teljesen az

autistákra szabták: mindent pontosan kidolgozott rend-

szer szerint alakítottak ki, hogy áttekinthető legyen szá-

mukra. A feladatokat, az egész munkafolyamatot fényké-

pekkel, kártyákkal ábrázolják. Szántó Tamás két olyan

helyre is elvitt a környéken, ahol lakóotthonok vannak.

Nagyon megtetszett, amit csinálnak, azért hívtam meg

őket. Álmaim között az is ott van, hogy nálunk is létre-

hozzunk ilyen intézményt.”

Az alapítványról  

Az előzményeket a szülőként érintett Szántó Tamás

foglalta össze: „1993-ban második gyermekként született

a kisfiunk. Két és fél éves kora körül érzékeltük azt, hogy

a fejlődése megtorpant, volt néhány olyan tudása, amely

váratlanul eltűnt. Kerestük az okait; szerencsére Csepregi

András pszichológus, gyógypedagógus személyében már

akkor is volt Békéscsabán autizmusban képzett szakem-

ber, és néhány tiszteletkör után, hogy zárjunk ki bizonyos

dolgokat – ami két évig is eltartott, a vizsgálatok során

nem tapasztaltak hallássérülést, sem szervi elváltozást –,

megszületett az autizmus diagnózis. Csepregi András

egyre több lehetőséget feltárt, hogy ilyen fejlesztés is le-

hetne, meg olyan terápia is segítene a Tominak, csak a mi

térségünkben nem elérhetők. Fölmerült, hogy Budapestre

költözünk, de ott is várólisták voltak, így ez sem látszott jó

megoldásnak. Az körvonalazódott, hogy helyben kelle-

ne – akár szülői kezdeményezésre – szervezetet létrehoz-

ni, mert bár az államnak és az önkormányzatnak meglet-

tek volna a feladatai, különböző okokra hivatkozva nem

születtek megfelelő szolgáltatások az autizmussal élő

gyermekek számára. 1999-ben egy barátom létrehozta az

Aut-Pont Alapítványt, én pedig igyekeztem működésbe

hozni, illetve feltárni azokat a területeket, amelyeken ér-

demes lenne a meglévő óvodák, iskolák meg a korai fej-

lesztést végző szervezetek tevékenységét kiegészíteni.

Egyik fontos feladat az iskoláskor előtti időszakban az in-

tegrált óvodai ellátás támogatása, emellett ha az autiz-

mus szempontjából nem kap támogatást a gyermek, ak-

kor heti egy-két fejlesztő foglalkozás biztosítása. Az ak-

kori 8-10 család számára nagy nehézséget okozott a

nyári óvodai, iskolai szünetek tartalmas kitöltése, tehát a

nyári táborok szervezése is az első feladatok között volt.

Továbbá érzékeltük, hogy a szülők igénylik azt a fajta

sorstársi találkozási lehetőséget, ahol alkalom nyílik a

gyermekükkel kapcsolatos azonos, hasonló vagy eltérő

problémáknak a megbeszélésére. Ez azért is volt külö-

nösen indokolt, mert az autizmus természetéből és a ve-

Autizmusnap Galántán 

A képzés szünetében: Slezák Erika (jobbról a harmadik), – mellette
kétoldalt – Gyebrovszkiné Molnár Szilvia és Szántó Tamás, vala-
mint az önkéntes segítők
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le kapcsolatos akkori nagyon hiányos ismeretekből adó-

dott, hogy a családok nagy része bezárkózott. A rokoni,

szomszédi, baráti, munkahelyi kapcsolatok beszűkültek,

elsorvadtak, mert nem tartották arányosnak az előnyeiket

azzal a kockázattal, hogy elmennek a gyerekükkel egy ba-

ráti rendezvényre, és ott valamilyen nehézségek miatt

kvázi el kell menekülniük, és szinte elrontják a hangula-

tot. Ez oda vezetett, hogy nem is volt kivel megbeszélni-

ük a problémájukat. Így ezek a szülőtalálkozónak nevezett

alkalmak is fontosak voltak. Azt határoztuk még el, hogy

az iskoláskor utáni időszakra találjunk olyan napi elfog-

laltságot nyújtó szolgáltatási formát, amely az autizmussal

élő fiatalok számára munkahelyként lehetőséget ad arra,

hogy a korábbi iskoláskorhoz hasonlóan reggel elindul-

hassanak valahová, ott legyen valami dolguk, sikerélmé-

nyük, délután pedig hazatérhessenek a családjukhoz.

Ezek voltak a fontosabb célkitűzések.” 

Az alapítvány 2006-tól biztosított a nappali foglalkoz-

tatóban ellátást kisgyerekek és felnőttek számára egya-

ránt. Támogatószolgálatot is indított, ennek feladata,

hogy reggel iskolába viszi a gyerekeket, délután pedig az

alapítványhoz vagy a nappali foglalkoztatóba azokat a

fiatalokat, akik otthonról nem tudnak máshogy eljutni,

hiszen az autizmussal élő emberek nagy része nem képes

tömegközlekedéssel utazni, és nem mindenkit tudnak

autóval vinni. „Korábban szociális foglalkoztatásnak

hívták, ettől az évtől fejlesztő foglalkoztatásnak nevezik.

Ez azért is jó, mert a fiatalok tulajdonképpen ugyanazo-

kat a tevékenységeket végzik, mint azelőtt, de már pén-

zért dolgozhatnak az alapítványnál, s az anyagi juttatás-

sal a családok nagy része jobban jár: fedezni tudják be-

lőle az ebédet vagy a támogatószolgálatot” – mondja

Gyebrovszkiné Molnár Szilvia. 

Láthatatlan akadályok 

Tevékenységükkel elismerést vívtak ki szakmai körök-

ben. Folyamatosan kapnak felkéréseket, hogy osszák

meg tapasztalataikat, mondják el, mitől tudnak hatéko-

nyak lenni, hogyan alakították ki az autizmusspecifikus

környezetet, és milyen módszereket alkalmaznak napi

munkájukban. Gyebrovszkiné Molnár Szilvia három

előadást tartott Galántán. Az elsőben az autizmust is-

mertette, a következőnek a témája az akadálymentesítés

volt. „Szólni kell a támogató környezetről, az akadály-

mentesítésről, mert az autizmussal élők akadálymentesí-

tése egyáltalán nincs meg az emberek fejében, mivel ők

viszonylagosan láthatatlan akadályokba ütköznek. Ha

azt halljuk, hogy különböző épületeket, intézményeket

akadálymentesítettek, akkor elsősorban a mozgáskorlá-

tozottaknak vannak akadálymentesítve, esetleg a vakok-

nak, ritkán a siketeknek. Az autizmussal élők számára

való akadálymentesítéshez autizmustudásra is szükség

van, mert itt nem látható a probléma jellege, mint a ke-

rekesszékes vagy vak embernél, tehát tudni kell, milyen

támogató rendszereket kell odatenni ahhoz, hogy autiz-

musspecifikus szempontból is akadálymentesítsünk. Ha

vizuális támpontokat nyújtunk, akár egy közösen hasz-

nált intézménynél is, az már autizmussal élő személyt is

segít. Például a kijáratnál használatos az a piktogram,

ahol a zöld emberke fut kifelé; jó lenne sokkal több ha-

sonló piktogramot kitenni, hogy láthatóvá tegyék akár a

mozgást is; segítenének a tájékozódásban, hiszen az

egyik nehézség az időben és térben való tájékozódás.”

Harmadik előadása a kisgyermekkorban tapasztalható

nehézségekről szólt: hogyan segíthet a szülő, mit tehet

hozzá az ellátórendszer, és végül, hogy mire kell figyel-

nünk a felnőttkorúakkal kapcsolatban.  

Saját tapasztalatok átadása

„Kolléganőimmel nem vállalkozunk arra, hogy minő-

sítsük az interneten fellelhető szerteágazó információ-

halmazokat. Arra törekszünk, hogy saját tapasztalás

mentén, saját véleményként megfogalmazott, érthetően

elmondott információk, történetek kerekedjenek olyan

üzenetté, amely másokban megindíthat olyan gondolko-

dást, hogy az illető szülő, szakember milyen magasra te-

gye a maga számára a lécet, a lehetőségek közül melyi-

ket tudja elfogadni, melyikért vállal szívesen feladatot is” –

magyarázza Szántó Tamás, aki korábban kábeltelevízió-

hálózatok tervezésével foglalkozott, s üzemmérnöki

szakmáját feladva vette át az ügyvezetői teendőket. A

saját családjáról is beszélt: „Ennek az élethelyzetnek a

megismerése nehéz időszak volt, de azt követően legin-

kább az előremenekülés taktikája mozgatott bennünket

egyféle természetes késztetésből. Az biztos volt, hogy

valamilyen módon az átlagoshoz közelíteni kell a gyerek

életminőségét, s a család is akkor tud működni, ha min-

denkinek van szerepe, és támogatjuk egymást.” 

A hallgatóság

Melecski Júlia gyógypedagógus, Artis Centrum, Pár-

kány: „A gyerkőcnek, főleg az autizmusban, mindig a

szülő a legnagyobb szakértője. A harcokat ők vívják, az

utat ők járják, mi csak kísérőként vagyunk mellettük.

Nagyon tetszett, amit Szilvi mondott, hogy beengedik a

szülőket a fejlesztő órákra. Nálunk is így van, de vannak

helyek, ahol elviszik a gyereket, foglalkoznak vele, kiad-

ják, és a szülő semmilyen információt nem kap, hogyan

folytassa otthon. Ez kulcsfontosságú dolog, mert a nap

huszonnégy órájában ő van vele.” 

Csenger Ferenc TSMT-terapeuta és felesége, Kriszti-

na – 13 éves fiuk Asperger-szindrómás –: 
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Cs. F.: „Mindig vannak új információk, olyanok, ame-

lyekből az ember próbálja összerakni az összerakhatat-

lan képet az autizmusról. Igazából nagyon sok mindent

figyelembe kellene venni, ha valakiről megállapítják,

hogy autista, és Szlovákiában ez még nagyon gyerekci-

pőben jár. Hogyan van ez nálunk? A szülő úgy érzi, hogy

valami baj van a gyerekkel, elmegy a gyerekorvoshoz, aki

ha nem beteges a kicsi, csak akkor látja őt, ha a kötelező

vizsgálatokra, oltásokra kell mennie, és akkor sem be-

szélget vele különösebben. Ha a szülő megkapja a diag-

nózist, ezzel kész is. Rajta múlik, hogy mit tud elintéz-

ni, mi után megy, milyen vizsgálatokat kér, mert nincs

olyan intézményi háttér, ahová fordulhatna. Elkezd

gondolkodni, hová mehetne. Nézzük meg, hogy nincs-e

valamilyen emésztési problémája, például gluténérzé-

kenysége a gyereknek. Ha idejében elkapják, legalább

egy tünettel kevesebb. És a különböző terápiák. Egyik

sem biztos recept, de ha kombinálják őket, s végigmen-

nek egy hosszú, rögös és nagyon drága úton – mert a

szülő egy fillér támogatást sem kap az államtól –, akkor

el tud érni egy lényegesen más helyzetet. Ha összeha-

sonlítjuk a fiunk mostani szintjét azzal, ahol ötéves ko-

rában tartott, akkor teljesen más gyerekről van szó.”

Cs. K.: „A szülők számára két út létezik: van a pozitív

út, amikor keresem a terápiát, megpróbálom a lehetet-

lent is, hordom a hegyeket kiskanállal vagy a körmöm-

mel, ha kell – vagy pedig amikor megkapom a diagnó-

zist, hátrateszem a kezem: gyógyíthatatlan a gyerek; és

jönnek sorra azok a dolgok, amik már nem jók. 

Lovas Mária, felnőttkorú fiú édesanyja: „Szlovákiában

nincs a békéscsabaihoz hasonló autizmusspecifikus nappa-

li ellátó. A Miavai járásban a Camphill mozgalomhoz

kapcsolódva Drahuškovo néven működik egy bentlakásos

intézet, ahol 11 autista él egy farmon. Nekem is régi vá-

gyam ilyesmi. Azért jöttem, hátha kapok olyan informáci-

ót, amely elindítana engem is, mert még mindig egyedül

érzem magam. Az autista gyerek szülője mindig csak a pil-

lanatnyi helyzettel tud foglalkozni, a jövőre nem képes

gondolni, mert sokszor elég túlélni az aznapot. De azért

gyakran fölmerül bennem, hogy mi lesz 5-10 év múlva, és

nyitott vagyok arra, hogy olyan szülőkkel találkozzam,

akik szintén felnőtt autistával élnek egy családban.

Farkas Zoltán azért jött el feleségével, Renátával,

hogy megtanulják, hogyan neveljék öt és fél éves gyer-

meküket, akinél szintén sok jel mutat autizmusra, mi-

képp lehet együtt élni ezzel a helyzettel, hogyan visel-

kedjenek a fiúval. Az anyukát nagyon megérintette a

film, amely az autisták szemszögéből mutatta be, ho-

gyan élik mindennapjaikat: „Nem tudtam, hogy ennyire

zavaróak a gyereknek a körülmények, a hangok, az ösz-

szes külvilági hatás.”

Magyarics Krisztina öt és fél éves kisfiánál két éve di-

agnosztizálták az autizmust Pozsonyban. „Szeretnék mi-

nél többet megtudni erről az egészről, hogy segíthessek

a gyerekemen. Szívhez szóló volt az előadás, a filmből

pedig láthattuk, mennyire nehéz lehet nekik, miközben

mi gondoljuk magunkról, hogy nekünk mennyire ne-

héz.”

Érdeklődni egymás iránt

Egy kívülálló kerülhet olyan helyzetekbe, amikor nem

tudja, hogyan kellene viselkednie egy autizmussal élő

személlyel. Erre nézve is szolgál tanáccsal Szántó Ta-

más: „Azt gondolom, hogy kívülállóként is lehet jól azo-

nosítani, hogy valaki nem pontosan úgy reagál vagy vi-

selkedik egy adott helyzetben, ahogy elképzeltem, és ez

könnyen abból fakadhat, hogy nem érzi jól magát. Az

már jó, ha az ember arra is tud gondolni, hogy ami nem

úgy történik, ahogy képzelné, az nem biztos, hogy szán-

dékos bántás vagy ingerkedés, hanem fakadhat abból,

hogy a furcsa módon viselkedő személy abban a kör-

nyezetben valami miatt rosszul érzi magát. Ilyenkor

fontos a türelem és az átgondolás. Egy csomó dolog,

amely az autizmussal élő társaink számára pozitív el-

mozdulást hozhat, nem különbözik a hétköznapokban a

szokásos, normális együttélés szabályai keretében meg-

tett emberi gesztustól vagy a minőségi emberi együtt-

működés során alkalmazott technikáktól. Ahogy mon-

dani szoktuk, elszámolok tízig, és utána reagálok. Ha

sorban állok a pénztárnál, és egy hároméves gyerek be-

lenyúl a kosaramba, és megnézi, hogy milyen cukorkát

vásároltam, akkor mosolygok egyet, és megkérem, hogy

tegye le, vagy ha nem teszi le, veszek egy másikat, és

megyek tovább. Ha egy 16-17 éves, 80 kilós ember te-

szi ezt, akivel alkatomból adódóan fizikailag sem tudok

versenyre kelni, akkor azt mondom, hogy »hú, micsoda

dolog, valaki intézkedjen«. Itt mód van arra, hogy meg-

fontoljam, tudok-e várni fél percet, míg visszakerül a

cukorka, vagy egy pillanatig sem várok, hanem elkezdek

hadakozni vagy szóban minősíteni a mögöttem álló, az

autizmusa miatt befolyásolt fiatalembert. Számos eset-

ben az illető hozzátartozójától, segítőjétől lehet kultu-

rált formában információt kérni: »Tessék mondani, se-

gíthetünk valamiben?« Vagy: »Igazából nem zavar, de

legyen szíves tájékoztatni, hogy mi az önök problémá-

ja.« Ehhez persze az kell, hogy érdeklődést mutassunk

egymás iránt.” 

T. E. 

A rendezvényt Csáky Pál EP-képviselő és az Európai

Néppárt támogatta. Társszervező a Carissimi Nonprofit

Alap volt.
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Fogyatékos és tehetséges
Talán az utca embere nem, de a gyógypedagógusok

többször észreveszik: valaki testi, érzékszervi vagy értelmi

fogyatékossága mellett (nem pedig ellenére) tehetséges va-

lamiben. Számomra filozófiai axióma, hogy életünk értelme

a bennünk levő potenciák kibontakoztatása. Szerintem min-

den gyermek eleve kreatívnak születik, ám az iskolákban a

túlsúly a konformitáson s a lexikális, nem pedig az alkotó

jellegű ismereteken, tevékenységeken van. Még a normál

populációban is problémás a tehetség azonosítása – ugyan

ki foglalkozna a tehetséges fogyatékossal?

A tehetség egy (ritkábban több) területen meglévő kie-

melkedő teljesítmény is, érdeklődés és tartós motiváció is.

Téves azt hinni, hogy minden tehetségesnek egyben kie-

melkedő az IQ-ja. Elvben mindenkinek az a jó, ha azt csi-

nálja, amit szeret, s amihez ért. A világban persze nem ezt

látjuk. Evidencia, hogy a fogyatékos gyermek és fiatal ese-

tében a fejlesztés a stabil, jó képességekre épül. És termé-

szetesen ezeket a képességeket rendre használni kell, a visz-

szaesést elkerülendő. A gyógypedagógiai gondozást köve-

tően a megváltozott munkaképességűeket alkalmazó cég,

vállalat ha szakszerű volna, felmérné, ki mire alkalmas

(Lantegi-módszer). Ez persze álom, sok cég csak az állami

támogatásért alkalmaz fogyatékossággal élőket. A fogyaté-

kossággal élők legtöbbször manuális, kézműves-foglalatos-

ságot végeznek. A szegényes költségvetés miatt, amely a

szegényes szemléletmód miatt is van: a szükséges nyers-

anyagok rendszeres beszerzése is gond. Pedig ha számba

vesszük, mennyi s milyen részképességek kellenek egy ba-

tikoláshoz, kelmefestéshez, barkácsoláshoz, varráshoz,

üvegfestéshez, azt látjuk, hogy a finommotoros koordinációtól

az előre tervezésen és képzeleten keresztül még társas együtt-

működés is szükséges. A sportolást csak kevés intézmény

tudja biztosítani, pedig ez is olyan fejlesztési terület, amely

gondozza a tehetséget, örömmel jár, s a teljesebb élet része.

Ideális több, részmunkaidőben foglalkoztatott kézműves,

sportoló, művészetterapeuta, akik hitelesen tudnak egy-egy

foglalkozást vezetni. Gondolok itt a méltán ismertté vált

Nemadomfel zenei együttesre, de számos Down-szindró-

más fiatal alkalmas színjátszásra, táncolásra is.

Nagyon fontos az ún. kreativitásnak kedvező pedagógiai

klíma. Az alábbiakban felsorolom a kritériumait.

– A kreativitás fejlesztése a kreativitásnak kedvező peda-

gógia klíma által valósulhat meg. Itt fontos a játék, a játé-

kos feladat, a felszabadult légkör és a nagyobb egy főre ju-

tó figyelem. A gyermek nagyfokú elfogadása (acceptance)

és ötleteinek nem kritizálása (!!!). Kiemelt fontosságú a

kapcsolati bizalom; ha nem tudunk kreatívak lenni, akkor a

lazább, személyesebb, szeretetteljesebb atmoszféra már magá-

ban segíti a gyermek meglévő kreativitásának megnyilat-

kozását. 

– Alkotó jellegű „feladatot”, inkább: felfedeznivalót kell

a gyermeknek adni. Fontos az ún. nyílt végű feladat, a több

megoldási lehetőséget adó (divergens) probléma.

– Kiemelkedő jelentőségű maga a kreatív tanár mint

minta. Jó hatású a közös munka, akár a tanárral, társakkal

való együttműködésen alapuló sport, művészi kézműves-

ség vagy egy program kitalálása. Fontos, hogy a növendék

ne versenyhelyzetben és ne nagy elvárásban alkosson, mert

az kizárja a félelemmentes állapotot. Fontos még az elfoga-

dás, hogy minden, a kevésbé színvonalas megoldás is elfo-

gadott. Minden ötlet kiindulás lehet (brainstorming), majd

a próbálgatás során csak később szelektálódnak a jobb öt-

letek. A felügyelet és időkényszer biztosan kioltja a kreativi-

tást. Miképp az elvárható jutalom (mert akkor a motiváció

külsővé válik) és a túlzott kritika is.

– Az egyenlő részvétel hangsúlyozza a tanuló fontossá-

gát, hozzájárul a foglalkozás színességéhez, hangulatához,

és gazdagítja a műhelymunkát. Az egyenlő részvételben a

tanár nem lehet tekintély többé, baráti alkotótárs (comrade,

camaraderie), aki egy kicsivel ügyesebb, mint a növendék, s

néha tanácstalanságot kell színlelnie, hogy ne irányítson

(non-direktivitás).

– Törekedni kell a konvergens és csak logikus gondol-

kodás háttérbe szorítására! Több útvonalon, többféle ered-

ményre kell bátorítani a ránk bízottakat. Ennek alapja a

több közül való értelmes választás lehetősége, amelyet a ta-

nuló szabadon gyakorolhat! Sok problémának van több jó

megoldása.

Keresni kell olyan cégeket, amelyek társadalmi felelős-

ségvállalása kiterjed a fogyatékossággal élők támogatására:

pl. paralimpiai részvételt, közönség előtti táncot vagy más
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művészeti eseményen való szereplést is támogat-

nak. A Debreceni Sinoszban (Siketek és Nagyot-

hallók Országos Szövetsége) már hárman is jár-

tak divattervező-iskolába, és sikeresen elvégez-

ték – mennyi jó ötlet, kreatív rajz s terv született,

ahol a ruha anyaga és a test vonala is számít! A

szélesebb társadalmi közönségnek megmutatott

tehetség már önmagában is szemléletformáló – a

fogyatékossággal élők értékeit illetően.

Bár a Guilford és Torrance s Osborn-féle kre-

ativitásjellemzők csak 80–90%-ban jellemzik a

kreatív személyt, az alábbi személyiségvonások

jelezhetik a tehetség meglétét – tanárnak, szülő-

nek egyaránt ajánlom figyelmébe:

Fogyatékossággal, sőt értelmi fogyatékosság-

gal élő fiatal is lehet tehetséges egy kiemelt terü-

leten, pl. manuálisan ügyes, de nem elég jól tud

varrni vagy hajtogatni, már a puszta, pontos másolás (pl.

hímzés mintája, üvegfestés mintázata) pontos megfigye-

lést (percepciós = észlelési teljesítmény) igényel. Ha pedig

az ötlet eredeti (originális) és ez eredetiség (originalitás)

tartós személyiségvonás, oda kell rá figyelni. Kerülni kell a

sematizmust, hisz minden fogyatékossági intézményben

eleve egymás másságának elfogadására kell nevelni a reánk

bízottakat. A kreatív egyén legtöbbször folyékonyan „dob-

ja ki magából” az ötleteket, ennek a neve a fluencia. Több

ötlet is jön, s viszonylag könnyen-folyékonyan. Az ötlet-

bőség mellett egyfajta rugalmasság (flexibilitás) is jelentke-

zik: ha ez az ötlet „nem jó”, vagy jobb jött, akkor az illető

rugalmasan váltogatja a megoldásait. 

A rugalmasság teszi lehetővé, hogy a megoldandó prob-

lémát újszerűen lássa, és a meglévő információkat újszerű-

en rendezze össze. A kidolgozás (elaboráció) a legszembetű-

nőbb: ehhez ügyesség és erős motiváció, elköteleződés is

szükséges! Fel kell figyelni, ha valaki valami iránt elkötele-

zett, nem sematikus, újszerű ötletei vannak, ezeket benn

meg kell erősíteni. Sokszor egyetlen fogyatékos tánc- vagy

éneklésszeretete „járványt” indít el, másokat is kreatív tevé-

kenységre sarkall. Ez hitelesebb, mint ha a gyógypedagó-

gus kedvéért csinálnának valamit.

Egy öreg, tapasztalt, harminc éve tanító pedagógus,

gyógypedagógus ismeri a kreativitásnak kedvező klíma is-

mérveit, ennek csak tudományos megfogalmazását adta a

TCI (Team Climate Inventory = csoportklíma-tulajdon-

ságtár, Anderson, West 1998)1. A magyar Mérei Ferenc

már 1974-ben (!), A kreativitás pszichológiájában felhívta a

figyelmet a kreativitás észlelésének és az ezt segítő lélekta-

ni környezetnek a kialakítására. Miért fontos ez? Azért,

mert a művészi, ill. kreatív nevelés átfogóan személyiségfej-

lesztő hatású. A furulyázás, a meseszövés, a rajzolás, a tánc

mind fejleszti a memóriát, a nagymozgásokat, a finommo-

toros mozgást, a szem-kéz koordinációt, a társas együtt-

működést, új képességet (kompetenciát) ad, és nem unal-

mas, az ún. ÉLMÉNYALAPÚ, élménycentrikus fejlesztés

része! Sajnos, az ógörög idea, hogy sporttal és művészettel

neveljük a fiatalokat, mindig elvész. Különösen a képer-

nyők korában, amikor felelőtlenül mindent a mesterséges

intelligenciától várunk. A kreativitásgondozás lényegi ele-

me, hogy az még SZEMÉLYES! Az emberi agyban (s

minden emlősében) külön társas (szociális) központok van-

nak, így a nevelésből az ÉLMÉNY és a TÁRS nem hiá-

nyozhat!

Ahhoz képest, mennyi kreativitást igenlő cikk született,

életünk bizony csupa rutin. A sematikusság pedig olyan prog-

ram, amely nem ad helyt tudatosságnak, az egyediségünk-

nek, EGYÉNISÉGünknek. Sőt, a nevelésben a sematiz-

mus kifejezetten káros. Mivel nincs két egyforma egyén.

És ne feledjük, a kreatív ember MEGTALÁLJA ÖN-

MAGÁT ABBAN, AMIBEN KI TUD TELJESEDNI.

Igaz, A TELJESSÉG ÍGÉRETÉBEN ÉLÜNK, MÉG-

IS CSAK RÉSZLETEK ÉS RUTINOK VAGYUNK.

Az ügyes gyógypedagógus udvariasan megkéri a szülőt,

ha a fiatal kreatív, hogy akkor ennek legyenek meg otthon

is a feltételei. Sok szülő csak hobbinak, amolyan haszonta-

lan foglalatosságnak nézi gyermeke kreatív próbálkozásait.

A szülőt meg kell nyerni annak, hogy fogyatékossággal élő

gyermeke ingergazdag, elfogadó környezetben otthon is

megtalálja azt, amiben hatékony, s amit szeret is (ún. önju-

talmazó tevékenység).

1 Measuring climate for work group innovation – Journal of 

Organisation Behaviour 19/3.

Dunkel N. Norbert

gyógypedagógus, filozófus, orgonaművész

A szerző a Carissimi felkérésére zeneterápiás foglalkozást tart értelmi 
sérült fiataloknak Komáromban (Krűger Viktor felvételei)



14

értelmi sérülés és tehetség

2017/4

„A zene gyógyító ereje képes kitárni

az értelmi fogyatékos gyermekek lelké-

nek kapuit. Ezen tulajdonsága miatt a

zene alkalmas más pedagógiai módsze-

rek kiegészítésére, elmélyítésére, sőt a

módszer gyakran csak általa hat. A ze-

ne minden lelket megszólít!” 

(Gisela Peters)

Értelmileg sérült embereknél a ze-

nei nevelés a tehetséggondozás, a ze-

neterápia pedig a komplex személyi-

ségfejlesztés, önkifejezés hatékony

eszköze. Örömforrás, amely támo-

gatja az érzelmi, akarati élet, intellek-

tuális és megismerő tevékenységek

fejlődését, segíti a személyes célok

meghatározását, hozzájárul az egész-

séges önkép kialakításához.

Gyakran vetődik fel a kérdés, hogy

a tehetség és az értelmi sérülés egy-

mást kizáró tényezők-e.

A környezet legtöbbször csak a

problémákra figyel, nehezen ismeri

fel azokat a képességeket, amelyek a

sérülés mellett a gyermek erősségei

lehetnek. Személyisége ennek a ket-

tősségnek az együttese, amely sajátos

kombinációt alkot, megteremtve a

fejlesztés, fejlődés lehetőségét. 

A szakemberek körében a tehetség

meghatározása széles körű. Megha-

tározó Renzulli modellje, amely a te-

hetség fogalmat az átlag feletti képes-

ség (általános képesség és az átlagot

meghaladó speciális képesség) s a

kreativitás és a feladat iránti elkötele-

zettség együtteseként definiálja. A

speciális képességek területén Gard-

ner hét képességcsoportot – nyelvi,

zenei, matematikai-logikai, vizuális-

téri, testi-mozgásos, szociális-inter-

perszonális, intraperszonális – külö-

nít el. Czeizel Endre a belső adottsá-

gok és a külső tényezők kölcsönhatá-

sa mellett kiemeli a család, az iskola, a

kortársak, a társadalom és a sors fak-

tor szerepét. 

Az értelmi sérült gyermekek tehet-

séggondozása nem a problémákra,

hanem az erősségekre összpontosít,

az egyéni adottságoknak megfelelő-

en, legtöbb esetben a zenei, vizuális-

téri, testi-mozgásos gardneri képes-

ségcsoportban. A szakemberek eze-

ket a területeket bevonva juttatják si-

kerélményhez a gyermekeket,

alapozzák meg a komplex sze-

mélyiségfejlesztést. A tehetség-

azonosítás módszere minden

esetben a megfigyelés, amely

közös tevékenységek felkínálá-

sával lehetséges. 

A tehetség és a sérülés

együttes megjelenése sajátsá-

gos, a többségétől eltérő infor-

mációfeldolgozást, látásmódot

és kreativitást eredményez.  

A tehetséggondozásban érin-

tettek – szakemberek, szülők és

ha bevonható, a tanuló – közö-

sen meghatározzák a fejlesztési

irányt, elkészítik az egyéni fejlesztési

tervet. A sport (dzsúdó, korcsolya, at-

létika, labdarúgás), művészet (fotó,

tűzzománc, tánc, konga dob, dráma,

színjátszás) és zene területén szerve-

zett tanórai és tanórán kívüli tevé-

kenységek több szinten teszik lehető-

vé a programba való bekapcsolódást,

a lassúbb vagy gyorsabb haladást és

ezzel a sikerélményhez jutást. A te-

hetséggondozás eredményességét az

elkészült produktumok, kiállítások,

fellépések, versenyeredmények, a sze-

mélyiség fejlődésében bekövetkező

pozitív irányú változások bizonyítják.

A család, a szülő szerepe rendkívül

fontos, mert segítője gyermekének,

megdicséri, fontosnak tartja tevé-

kenységeit, megfogalmazza elvárása-

it, nyomon követi fejlődését, támoga-

tó attitűdjével motiválja, segíti az

eredményes szocializációt. 

A pozitív érzelmi légkör, a bizton-

ság megteremtése növeli az önbizal-

mat, érzelmi stabilitást, komplex fej-

lődést eredményez. 

Mindezek folyamatos kapcsolat-

tartást, a célok, eredmények közös

megbeszélését, egymásra figyelő, kö-

zös beszélgetéseket, partneri kapcso-

latot várnak el az iskola és a család

együttműködésében. 

A sérült gyermekek, tanulók tehet-

séggondozása iránti elköteleződés, az

erősségeket is figyelembe vevő képes-

ségfejlesztés és tehetségtámogatás si-

kerélményhez, a szülők elégedettsé-

géhez, a tehetséggondozás eredmé-

nyeit felmutató professzióhoz vezet. 

A kaposvári Bárczi Gusztáv

Gyógypedagógiai Módszertani In-

tézményben 2010 óta alkalmazzuk a

nemzetközi szinten már ismert, de

Magyarországon még kevésbé elter-

jedt zeneterápiás eszközt, a Sound-

beamet, amelynek kifejlesztése az

1920-as években Léon Theremin

orosz zeneszerző nevéhez kötődik.

Használatát az angliai Bathból érke-

ző Jason Thornton, az ottani filhar-

monikus zenekar művészeti igazga-

Tehetséggondozás, 

Soundbeam és zenei nevelés
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tója és karmestere mutatta be intéz-

ményünkben.

Mi a Soundbeam, 

és hogyan működik?

A Soundbeam (hangsugár,

hangnyaláb) fizikai kontak-

tus nélkül megszólaltatható

zenei terápiás eszköz. Infor-

mációs processzorként mű-

ködik, amely a milliméteres-

től a hatméteres távolságig

képes a mozdulat által előál-

lított adatokat jelekké átala-

kítani. 

Működése az ultrahang-

technológián alapul: Egy, az

emberi érzékszervek számá-

ra láthatatlan és hallhatatlan

ultrahangnyalábot áramoltat

a térben. Amikor az ultra-

hang áramlása közben szi-

lárd anyagba (emberi test-

rész, pl. kéz, fej) ütközik, akkor visz-

szaverődik, s a szenzorok (jelfogó/

-továbbító mikrofon) segítségével je-

let, üzenetet küld egy átalakító

MIDI-eszköznek, amely a mozgást

hanggá alakítja. A mozgás sebessége,

szöge, szélessége határozza meg a

születendő hangot. 

A pedek, lapszenzorok nyomásra

különböző hangokat adnak ki. A be-

épített hangok mellett különböző

hangokat, hangsorokat lehet generál-

ni külső eszközről (pl. szintetizátor),

attól függően, hogy mit szeretnénk

előadni.  

Kiknek ajánlott?

A Soundbeam hatékonyan alkal-

mazható autizmussal élő, Down- és

Rett-szindrómás, depresszióval, visel-

kedési zavarokkal küszködő, Alzhei-

mer-kóros, mozgásukban korláto-

zott, végtaghiányos gyermekek és fel-

nőttek terápiájában, tehetséggondo-

zásában.

A mozgásképtelen, illetve részben

mozgáskorlátozott gyermekek is ké-

pesek megszólaltatni. Ha valaki a lá-

bával nem tudja lenyomni, akkor a ke-

zébe adható, ha ez sem jó megoldás,

akkor elegendő egy kézmozdulat a

hang létrehozásához.

Komplex zeneterápiás és 

tehetséggondozó foglalkozások

Korosztálytól függetlenül –

óvodástól fiatal felnőttig – egyé-

nileg vagy mikrocsoportban, ö t -

ha t  f ő  r é s z vé t e l é ve l  z a j l anak

(https://youtu.be/EnrzPHe7Pk0).

A terápia során a szakemberek fi-

gyelembe veszik a gyermekek lelki

és érzelmi világát, ehhez keresnek

hangokat a klasszikus és elektroni-

kus zene tárházának felhasználásá-

val. A foglalkozások célja a közös al-

kotás örömének megtapasztalása,

zenei élmény és katarzis elérése.

A komplex terápia során a zene

által kiváltott érzéseket, gondolato-

kat a képzőművészeti területeken

(rajz, festészet) is kifejezik, s meg-

beszélik. A zenére való alkotás lehe-

tőséget nyújt a személyes gondola-

tok, érzelmek kifejezésére, a kreati-

vitás fejlesztésére. A Soundbeam

különböző zörejek, természeti és ál-

lathangok, dallamok megszólaltatá-

sára is alkalmas, melyek például be-

építhetők egy-egy mese, történet

dramatizálásába. 

Miben nyilvánul meg 

a Soundbeam fejlesztő hatása? 

Az eszköz-„hangszer” megszólal-

tatásához nem szükséges zenei tu-

dás, ennek ellenére olyan élményhez

jutnak a gyermekek, mintha egy sa-

játos zenekar tagjai volnának. A tu-

dat, hogy a hangokat, dallamokat ők

alkotják, pozitív hatást indukál. 

A Soundbeam hosszú távú fejlesz-

tő hatása a fogyatékos gyermekek és

felnőttek tanulási folyamatának te-

kintetében tudományosan is bizo-

nyított. Erre az oldalára elsőként dr.

Phil Ellis, az angliai Warwicki

Egyetem Nevelési Intézetének

munkatársa mutatott rá. A gyer-

mekek sokkal nyitottabbá, koncent-

ráltabbá váltak, cselekedeteik tuda-

tosabbak, szándékosabbak, átgon-

doltabbak lettek. A Soundbeam

olyan eszköz, amely indukálja és

ösztönzi a tanulók kifejezésmódját,

növeli a környezet felfedezésére való

motivációt, kíváncsiságot. Lehetővé

teszi a sérült gyermekek számára a

közös zenélés, zeneszerzés örömé-

nek átélését. 

A zene hatása csodát tesz tanuló-

inkkal, nemcsak tudásban, lelkiekben

is gazdagítja őket; ezt tükrözik a csil-

logó gyermekszemek és a mosolygó

arcok!

Táskai Erzsébet, 

Klenovitsné Zóka Tünde

Felhasznált források

Bárczi Gusztáv Módszertani Központ:

Tehetséggondozás „más”-ként!

(www.barcziiskola.hu/az_intezmeny_

felepitese_mukodese/tehetseggondo-

zas/enekkar, letöltve: 2017. 5. 10.)

Új zeneterápiás eszköz hazánkban: a

Soundbeam (www.elitmed.hu/ilam/

hir vi lag/uj_zeneterapias_eszkoz_

hazankban_a_soundbeam_6227/, letölt-

ve: 2017. 5. 10.)

Dr. Balogh László (2007): Elméleti ki-

indulási pontok tehetséggondozó prog-

ramokhoz (tehetseg.hu/balogh-laszlo-

mi-tehetseg, letöltve: 2017. 5. 10.)
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Lateralizáció, diszgráfia 

és a tükörtábla-terápia 
Piaget óta közismert, hogy a mozgás és az értelmi fej-

lődés szorosan összefügg egymással, vagyis azoknak a

gyermekeknek van igazán jó esélyük a sikeres iskolakez-

désre, akiknél a belső érés és a külső környezeti ingerek

együttes hatására a csecsemőkori reflexek és elemi moz-

gásminták idejében integrálódtak, majd folyamatos, ele-

gendő mennyiségű és megfelelő minőségű vizuális,

akusztikus, taktilis és vesztibuláris ingert kaptak ideg-

rendszerük további érési folyamataihoz, ami nagyrészt a

sokféle mozgásos helyzetben való felfedező, reaktív és

interaktív mozgást jelenti (Lakatos, 2003). A tanulási za-

varral küzdő gyermekek anamnézisében gyakran talá-

lunk enyhe idegrendszeri sérülésekre, hypoxiás (oxigénhiá-

nyos) állapotokra utaló eseményeket, melyek következté-

ben a mozgásfejlődés során megfigyelhetők bizonyos el-

térések, például egyes szakaszok kimaradhatnak, felcse-

rélődhetnek vagy késhetnek (kimarad vagy rendellenes a

kúszás-mászás, például a gyermek a popsiján csúszva

közlekedik, vagy „féloldalasan” mászik). A korai ideg-

rendszeri károsodások azonban nem csupán a mozgás-

fejlődésre vannak hatással, a később kibontakozó hu-

mánspecifikus funkciók, mint a beszéd, írás, olvasás és

számolás, alapjait is negatívan befolyásolhatják (Lesóné

Kónya, 2010). 

A tanulási zavarok terápiájában napjainkban egyre

nagyobb teret hódítanak a különböző mozgásterápiák.

Elsődleges céljuk nem az izomzat fejlesztése, hanem a

nem megfelelően működő idegrendszeri kapcsolatok ja-

vítása és újak kialakítása. A tanulási zavarok esetében

azonban olyan kiegészítő terápiára is szükség van, amely

célzottan fejleszti a leginkább érintett területet, mint

például a diszgráfia esetében a grafomotoros fejlesztés.

Írásomban a diszgráfia terápiájában eredményesen hasz-

nált tükörtábla-terápiát mutatom be, melynek elméleti

háttere P. Mesker és J. Hofhulzen-Hagemeijer holland

neurológusok nevéhez fűződik. Elméletükre alapozva

alkotta meg Magyarországon Lesóné Kónya Mónika a

diszlexiás-diszgráfiás tünetegyüttes terápiájában fel-

használható új grafomotoros módszert, melyet a Tükör-

tábla-terápia – A kétkezes diszgráfia-vizsgálat és -terá-

pia kézikönyve című művében ismertet részletesen. A

terápiát a Tükörtábla-terápia elméleti és gyakorlati kép-

zés című, 30 órás tanfolyam elvégzése után logopédus,

tanár, tanító, fejlesztőpedagógus, gyógypedagógus, óvo-

dapedagógus végezheti.

A terápia elméleti háttere, a lateralitás fejlődése

A diszgráfia tünetei könnyen felismerhetők: a gyer-

mek írása olvashatatlan, betűkötései nem megfelelőek,

fárasztó számára az írás, írástempója lassú, „az orrával ír”,

ceruzafogása éretlen, tükörírással ír. Gyakoriak a domi-

nanciaproblémák, mint a keresztdominancia vagy „két-

kezesség”. Az ehhez hasonló írástechnikai tünetek, be-

tűtévesztésekkel, tagolási és helyesírási hibákkal tetézve,

az írókéz funkcióproblémáit jelzik. Az idegrendszer érési

elmaradására utalnak, s elsősorban a lateralizációs fejlő-

dési folyamatot érintik. Vegyük sorra ennek állomásait:

• Váltómozgás: Ez a legprimitívebb fejlődési szint, uni-

laterális bal-jobb ellentéten alapuló mozgásszervezés

jellemzi, például a fekvő csecsemőnél az aszimmetrikus

tónusos nyaki reflex (ATNR), melynek hatására azon az

oldalon, amerre a csecsemő fejét fordítjuk, a karok és a

lábak reflexesen kinyúlnak, míg a tarkói oldalon behajla-

nak. A reflex a test hol egyik, hol másik oldalának izma-

it edzi, egy adott időben mindig csak az egyik oldalt. 3–4

éves korban a két testfél még felváltva aktív, a két kéz

mozgását disszinkronitás jellemzi. Az ATNR hat hóna-

pos korra gátlás alá kerül, ám ha az idegrendszer éret-

lensége folytán még iskoláskorban is jelen van, legna-

gyobb áldozata a kézírás lesz.

• Átmenet a szimmetriába: 4–5 éves korban megindul

a két kéz mozgásának, valamint a szemmel kísért kéz-

mozgásoknak a kérgi szintű koordinációja és reprezen-

tációja. A váltómozgás maradványtünetei iskoláskorban:

elmaradások a nyelv és a számolás terén, betűk sorrend-

jének felcserélése, fent-lent iránytévesztés, betű- és

számtévesztés (6-9, p-d).

Gyakorlás a tükörtáblán
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• Szimmetrikus mozgás: 5–6 éves korban jellemzi a ke-

zeket, jelentősen fejlődik a grafomotorika. Kialakul a

fent-lent iránydifferenciálás, a felső és alsó végtagok

mozgásai függetlenednek egymástól. Ez a periódus lé-

nyeges előfeltétele a dominancia alakulásának, kimara-

dása vagy túlzott rövidsége iskoláskorban számolási ne-

hézséget, írás-olvasási problémákat, erős nyomatékú

írásképet eredményezhet.

• Lateralizáció: 6–7 éves korban a gyermek képessé

válik a bal-jobb irány differenciálására, kialakul a hang-

jel-betű kapcsolat. Ez az írástanulás kezdetének optimá-

lis időszaka. Ha a lateralizációs folyamat nem megfele-

lő, a gyermek megreked a szimmetrikus szakaszban, ami

iskoláskorban bal-jobb tévesztésben, iránydifferenciálási

bizonytalanságokban (pl. térképen), betűk, számok té-

vesztésében (b-d, 12-21), tükörírásban nyilvánul meg. 

• A lateralizáció 7–8 éves korban fejeződik be, ennek

eredménye a dominancia kialakulása. Az írás automati-

zálódik, létrejön a nyelvi központ, mely a beszéden kívül

már az írás-olvasás folyamatát is megszervezi. 

• Tökéletes dominancia: 8 éves kor fölött. Kialakulását

mutatja a kezek teljes mozgásos függetlenedése. A kérgi

szintű irányítással bármilyen bonyolult mozgássor meg-

tanulható, automatizálható. Ez teszi lehetővé azt, hogy

az írás harmonikus, egykezes tevékenység legyen.

Az emberi kéz működésében jelentős szerepe van a

hüvelykujjnak. 4–7 hónapos korban alakul ki az opponá-

ló fogási mód, amikor a hüvelykujj szembefordul a többi-

vel, majd 1 éves kor körül válik képessé a gyermek a csi-

peszfogásra, amely a pontos manipuláció alapja (Lesóné

Kónya, 2010). 

A tükörtábla-terápia

Megkezdése előtt az ún. pszichomotorosdominancia-

teszt elvégzése szükséges, mely a gyermek pszichomoto-

ros fejlettségét a két kéz együttes mozgása által méri.

Hatékony diagnózist tesz lehetővé nemcsak gyermekek,

hanem fiatalok, felnőttek lateralizációjának befejezettsé-

ge vagy a folyamat elhúzódása vonatkozásában. Elvég-

zéséhez speciális, 50 x 50 cm-es lapokból álló tábla, a tü-

körtábla szükséges. Ez egy függőleges, a gyermek hom-

loksíkjára merőleges írásirányt biztosító táblafelület,

amely nem anyagáról, hanem funkciójáról kapta a nevét.

A gyermek a fejét a tükörtábla szélének támasztja, így

bal szemével csak a bal kezét, jobb szemével pedig csak

a jobbot látja munka közben. A vizsgálat során a közép-

ső függőleges oldalra rajzol két kézzel, kétféle irányban

haladva, a szeme láttára megrajzolt minta alapján, ame-

lyet vízszintes táblán mutat a vizsgálatvezető. A vizsgá-

lat következő része a hüvelykujj-oppozíciós teszt, mely azt

ellenőrzi, hogy a hüvelyk- és a többi ujj vonatkozásában

létrejött-e az életkori szintű taktil-kinetikus integráció.

A hüvelykujj-oppozíció fejletlenségére utal a marokfo-

gás fejletlensége, a 4 ujjas ceruzafogás, vagy ha a hü-

velykujj átkeresztez, passzívan vesz részt a ceruzakeze-

lésben. A teszt eszköze egy szimmetrikusan faragott

egyszerű fahasáb. A gyermeknek ezt kell letapogatnia

felülről lefelé, miközben kezei fogási pozícióban vannak.

Az a cél, hogy mind a hüvelykujjal, mind pedig a többi

ujjal letapogatott oldal alakját lerajzolja. A tapogatás és

a rajzolás bekötött szemmel történik, mindig azzal a ke-

zével rajzol, amelyikkel tapintott, majd a másik kezével

megismétli ugyanezt.

A vizsgálatra épülő terápia fejlesztő feladatai közt

vannak a hüvelykujj-oppozíciót fejlesztő ujjgyakorlatok,

valamint az ehhez kapcsolódó megismerő funkciót fej-

lesztő, csukott szemes gyakorlatok (feladatok Montesso-

ri-tornyokkal, fagyöngyökkel, formaegyeztető, alakfelis-

merő játékokkal, fakockákkal, taktilis feladatok), vala-

mint magával a tükörtáblával végzett gyakorlatok, me-

lyen mindig kétoldalasan, tehát két kézzel és mindkét

(centrifugális és centripetális) irányban ír a gyermek. 

A terápia részét képezi az óvodások grafomotoros terá-

piája is, mely az éretlen grafomotorika jeleit mutató 5–6

éves gyermekeknél alkalmazható (a gyermek vállból

vagy könyökből, gyakorlatlan csuklómozdulatokkal raj-

zol, az alkar rajzolás közben nem csúszik a papíron, rossz

ceruzafogás, görcsös ceruzafogás...). Az óvodások tükör-

táblás terápiája komplex fejlesztés részeként hatékony iga-

zán. A fejlesztés során a hüvelykujj-oppozíciót fejlesztő

gyakorlatok mellett hatékony diszgráfia-prevenció lehet

például a cipőfűzőminták kirakása, majd átrajzolásuk és

a tükörtáblás gyakorlatok is. 

Az iskolások tükörtábla-terápiája során egy alkalommal

15–25 percen keresztül írnak a gyerekek a tükörtáblára, az

óra fennmaradó részében pedig egyéb – köztük a hüvelyk-

ujj-oppozíciót fejlesztő – feladatokat gyakorolnak.

Az írás helyes technikáját tanulni kell. Gyakorolni csak

azt szabad, amire már mozgásfejlettsége alapján képes a

gyermek. 

Melecski Júlia gyógypedagógus 

Artis Centrum, Párkány

Felhasznált irodalom:

Goddard Blythe, Sally: Reflexek, tanulás és viselke-

dés, Medicina Könyvkiadó Zrt., Budapest, 2006.

Lakatos Katalin: Az iskolaéretlenség szűrése az álla-

pot- és mozgásvizsgáló teszttel, in: Új Pedagógiai Szem-

le, 2003. március, pp. 137–149.

Lesóné Kónya Mónika: Tükörtábla-terápia – A két-

kezes diszgráfia-vizsgálat és -terápia kézikönyve, ELTE

Eötvös Kiadó, 2010, Budapest.
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Június elején fogyatékossággal élő és átlagos fejlődésű
gyerekekkel, fiatalokkal s az őket kísérő szülőkkel, asszisz-
tensekkel, pedagógusokkal ünnepelte megalakulásának
15. évfordulóját a Carissimi Nonprofit Alap. Az ajándék
Halász Judit Csiribiri című koncertje volt. A dunaszerda-
helyi Csaplár Benedek Városi Művelődési Központ néző-
terét zsúfolásig megtöltötték a nagyfödémesi óvodások,
dióspatonyi, gímesi, koloni, madi, szenci iskolások, a du-
naszerdahelyi, ekecsi, tallósi speciális iskola tanulói, az
ekecsi szociális otthon lakói, a Marcelházáról, Somorjáról
érkezett vendégek, a dunaszerdahelyi és galántai Értelmi
Sérülteket Segítő Társulás, valamint a szenci Nefelejcs
Ház tagjai. Fergeteges volt a hangulat, kicsik és nagyok
együtt énekelték a művésznővel, hogy Boldog születésna-
pot!, a Micimackót és a többi jól ismert dalt, de a kevésbé
ismerteket is azonnal a megszerették.

„Én nem születtem varázslónak, csodát tenni nem tu-
dok…” – szólt ráadásként a Mit tehetnék érted? című dal,
melyet hallgatva sok néző szemében könny csillogott. Ha-
lász Judit igenis csodát tett, és nemcsak arra az egy órára
varázsolt örömet, boldogságot a szívekbe, mosolyt az ar-
cokra, űzte el a szomorúságot, feledtette a nehézségeket,
hanem utána is sokáig emlegették a nagyszerű élményt. A
közönség megtapasztalta, hogy a művésznő számos jelen-
tős elismerés mellett nem véletlenül nyerte el a Mosoly-
rend lovagja címet. „Ezt a lengyel alapítású díjat gyerekek
adják, és gyerekek szavazzák meg azokat az embereket,
akik az arcukra a legtöbb mosolyt csalják. Magyarorszá-
gon én kaptam először, és nagy büszkeséggel viselem. A
második, aki megkapta – azért is büszke vagyok, mert
nagyon kedveltem, jó barátságban voltunk –, Jani-
kovszky Éva volt.”

A koncert helyszíne is kedves volt a művésznőnek, mert
mint mondta, a ma már önálló településként nem létező
Lidértejedről származó nagymamáját a dunaszerdahelyi
plébánián keresztelték. „A Csallóköz a nagymama hazája.
Úgy beszélt mindig Dunaszerdahelyről, mint a világ kö-
zepéről. Eljött Budapestre, és ott férjhez ment a nagypa-
pámhoz. Időskorában elhozták egyszer a szüleim, és meg-
találták a szülőházát.”  

Az előadásra felnőttek is örömmel jöttek, hogy élőben
hallgathassák meg gyerekkoruk kedves dalait. Mert Ha-
lász Judit élőben, fiatalos lendülettel, a Födő Sándor vezet-
te öttagú zenekar kíséretében varázsol a színpadon. Mikor
megkérdeztem tőle, mi a titka annak, hogy kicsik, nagyok
egyaránt rajonganak érte, az egymásra való figyelés fon-
tosságát emelte ki. „Fel tudom ébreszteni a gyerekek fi-

gyelmét, és ők elhiszik, hogy valóban figyelek rájuk; s ak-
kor ők is figyelnek rám. Ez kölcsönös. Színésznő vagyok,
és mint előadóművész énekelek. Énekelni és szépen éne-
kelni nagyon sokan tudnak, de ahhoz, hogy az énekem va-
lóban közel jusson az emberekhez, kell valami másfajta
készség is, amely nincs meg mindenkiben, aki jól énekel.
És én remélem, hogy azt a plusztudást tudom nyújtani a
gyerekeknek, akikkel találkozom, melyet színészként, elő-
adóként megszereztem. Az előadó-művészetnek része,
hogy csendet és zajt tudjunk teremteni, sírást és nevetést
kiváltani a nézőkből. És ha ezt valaki meg tudja tenni, ak-
kor az érzelmeket is el tudja indítani: a szeretetet is, meg
az ellenkezőjét is.” Ugyancsak a figyelem az, ami segít a
közönséggel kapcsolatot teremtenie. „Engem érdekel,
hogy kik ülnek a nézőtéren. Ezt megtanultam. Akkor de-
rült ki a számomra, mikor elkezdtem énekelni, koncertez-
ni színpadon. Eleinte sötétben volt a nézőtér, és nem tud-
tam, hogy kiknek éneklek, és ők hogyan fogadják azt, amit
csinálok. Azt hittem, hogy csak zajonganak, mikor észre-
vettem, hogy énekelnek velem. Akkor felgyújtattam a né-
zőtéren a villanyt, s láttam, hogy kik mit csinálnak, mit
szeretnek, mi az, amin esetleg unatkoznak, mi az, amin
változtatnom kell a műsor szerkezetében. Így megtanul-
tam műsort szerkeszteni. Úgy teremteni kontaktust a gye-
rekekkel, hogy bizonyos dalt máshová tettem, mert itt un-
ták, ott viszont jólesett hallaniuk. Nagyon sok mindent
megtanultam azzal, hogy a közönséggel, a gyerekekkel
kapcsolatba kerültem. Ma már a közönségem nem a gye-
rekközönség, hanem a családok. Jönnek anyukák, apukák,
nagymamák, nagypapák meg a gyerekek. Ezért nagyon
sokszor beleveszek olyan régi dalokat is, amelyekről tu-
dom, hogy az anyukák gyerekkorát idézik, ami jólesik ne-
kik. De mindig valamilyen témára fűzöm fel az előadása-
imat; ez a mostani arról szól, hogyan alakul ki egy család,

Akadálymentesítés a szívekben 
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mi mindent kell megtanulnia egy gyereknek, amíg felnő.
Persze csak néhány apróságra tudok kitérni, mert egyórá-
nyi műsor nem alkalmas arra, hogy az egész életet végig-
járjuk, de arra igen, hogy tanulni kell verset, sok mesét,
könyvet kell olvasni, idegen nyelvet jó, ha megtanulunk, a
szlovákoknak is, meg a magyaroknak is, meg mindannyi-
unknak, akik egy kis nyelvet beszélünk – nekünk, magya-
roknak főleg –, és hogy milyen fontos dolgok vannak az
életben. Az ünnepeket tudnunk kell, egymás kapcsolatát
éreznünk kell, kapcsolatban kell maradnunk egymással,
mert sokat tudunk egymásnak segíteni.”  

A vegyes összetételű dunaszerdahelyi közönség nem
könnyű feladat elé állította a művésznőt. „Már az is nehéz,
ha óvodások és iskolások vannak együtt. A dalokat ugyan-
úgy elénekelném akkor is, ha ilyen vagy olyan a közönség,
csak másképp szól az ember egy óvodáshoz, és másképp
egy nagyobb gyerekhez. Másképp, ha a szülők is ott van-
nak, és másképp, ha csak a gyerekek. Más a hangvétel” –
mondta még az előadás előtt. És utána: „Remek közönség
volt. Nagyon édesek, kedvesek voltak, nagyon résztvevők.
Minden előadáson nagyon fontos, hogy részt vegyenek
benne, be tudjam őket vonni, és hajlandók voltak rá. Nem
lehetett észrevenni, hogy sérültek is voltak a közönség kö-
zött. Olyan volt, mintha tökéletes szellemi és fizikai épsé-
gű közönség ült volna a nézőtéren.” A kérdésre pedig,
hogy miként győzi energiával ezt a nem kis fizikai meg-
terhelést, nevetve válaszol: „A sok munka nemesít. Sokat
kell dolgozni, és szeretni kell, amit az ember csinál.”  

*  *  *
Az előadás után a legmesszebbről érkezett vendégeket, a

gímesi és a koloni tanulókat látogatóba hívták klubjukba a
helyi Értelmi Sérülteket Segítő Társulás tagjai. A vendég-
látók és a zoboralji tanulók nagyon hamar megtalálták a
közös hangot. Ez derül ki Andrásko Alexnek, a Gímesi
Alapiskola 9. b osztályos tanulójának írásából is, amelyben

így foglalta össze a nap élményeit: „Nemrég ellátogattunk
Dunaszerdahelyre, hogy megnézzük Halász Judit kon-
certjét, amelyet értelmi sérült gyerekek számára is rendez-
tek. Az a pár óra, amelyet ott töltöttünk, nagyon izgalmas
volt, mindenki nagyon élvezte a koncertet. Halász Judit
igazán szép munkát végzett, gyönyörű előadást tartott, így
a gyerekek vele együtt énekelhettek és örvendezhettek.
Utána a csoportunk ellátogatott a Dunaszerdahelyi Értel-
mi Sérülteket Segítő Társulás klubjába, ahol sok kedves és
ügyes emberrel találkoztunk. Verseket mondtak, történe-
ket meséltek, sőt még teával és süteménnyel is megkínál-
tak bennünket. Mindannyian nagyon barátságosak voltak,
örömmel beszélgettek velünk. Megtudtuk, hogy szeretik
Petőfi Sándort, kinek a verseit büszkén szavalták. Össze-
barátkoztunk, és örömmel hallgattuk egymást. Mi is el-
szavaltunk a számunkra kedves versekből egypárat, mert
hozzá akartunk járulni a délután hangulatához, amelyet
ott közösen teremtettünk. Amikor már hazafelé indul-
tunk, megígértük, hogy még visszatérünk barátainkhoz, és

még egyszer elbeszélgetünk. Kezet fogtam
új haverommal, Balázzsal, és elköszöntünk.
Az úton hazafelé arról beszélgettünk az is-
kolatársaimmal, hogy milyen jól éreztük
magunkat Dunaszerdahelyen, és hogy már
alig várjuk, hogy visszatérhessünk.” 

Andrásko Alex fogalmazást küldött, a
madi iskolások és a nagyfödémesi óvodások
rajzzal (2. o.) kedveskedtek a Carissiminek.
Köszönjük.

T. E.  

Köszönjük a Bethlen Gábor Alap, az OTP

Banka Slovensko és a Pozsonyi Magyar Inté-

zet támogatását.

A koncert után a klubban
Fényképek: Duray Zoltán (2) és a szerző (1)
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Az Opel Handycars öt éve 
Az Opel Handycars

program lehetővé te-
szi a fogyatékossággal
élő személyeknek a
közlekedésben való
mobilitást. Nagyszerű
kínálat, sokféle mo-
dell, az ARES Kft.
(www.ares.sk) által
végzett átalakítások,
árkedvezmények, fogyasztói hitel, öt évig in-
gyenes asszisztens szolgáltatások, VIP-szerviz és
kedvezményes biztosítás jellemzi. Minderről a
www.opel-handycars.sk weboldalon vagy az
Opel társaság bármelyik márkakereskedőjénél
részletesen tájékozódhat. 

Szükség esetén forduljanak Antonín Pokorný prog-
rammenedzserhez. E-mail: antonin.pokorny@opel.cz; te-
lefon: 00420-724-336-648.

2016-ban 484 gépkocsit értékesítettünk! Tavaly befe-
jeződött a Meriva gyártása, a Crossland X modell váltot-
ta fel. Sok érdekeset olvashat róla az alábbi linken:
http://autobible.euro.cz/novy-opel-crossland-x-elegantni-
ve-meste-cool-jako-suv/?gclid=CjwKCAjw-ezKBRAGEi-
wAu-_-LI9pX3G6TUz_SED_79S1H9pHE7cKc2G0JyxhXFNa-
uLlBXstIr01ajBoCYfgQAvD_BwE 

HANDICAP TOUR 2017
A korábbi évekhez hasonlóan idén is megvalósul a

Handicap tour rendezvénysorozat, mely fölött a cseh
Országos Fogyatékosügyi Tanács és a Hamza Gyógyinté-
zet igazgatója, Václav Volejník vállalt védnökséget. Az
egyes állomásokon bemutatjuk az Opel Handycars mo-
bilitási programját, gépkocsijainkat és az ARES Kft. által
végzett átalakításokat. Idén is ott voltunk a Mosty-díjki-
osztáson (14. alkalommal díjazták azokat, akik tevékeny-

ségükkel segítenek a fogyatékossággal élő emberek
helyzetén), jelen voltunk a Hrabyněi tíztusán, a Sněžka
megmászásánál, a kovácsfalvai Nemzeti Rehabilitációs
Központ sportnapján, a Kladrubyi sportjátékokon, a prá-
gai Paraplégia-központ javára szervezett futásnál, a libe-
reci Jedlička Intézet kerti ünnepségén, a Janské Lázně-i
Olga Havlová Kereskedelmi Szakközépiskola nyílt nap-
ján, a košumberki Hamza Gyógyintézet nyári napján, és
bemutatkoztunk Zsolnán. Október 12-én Smržovkába
készülünk a dobostalálkozóra, október 20-án pedig Du-
naszerdahelyen a Kultúrával az akadályok ellen c. ren-
dezvényen találkozunk az érdeklődőkkel.

FÉNYKÉPPÁLYÁZAT
Az Opel C & S Társaság és

Opel Handycars programja, a
cseh Országos Fogyatékos-

ügyi Tanács, a Hamza Gyermek- és Felnőttgyógyintézet,
a Paraplégia-központ, a Fujifilm Česká republika, vala-
mint az ÚAMK Praha második alkalommal hirdeti meg
fényképpályázatát

Fogyatékossággal élő személyek mozgásszabad-
sága – Élet mozgásban címmel.

Jelentkezési határidő 2017. október 29.
A verseny részleteit megtalálják a 
www.opel-handycars.cz, 
www.opel-handycars.sk és 
a www.facebook.com/opelhandicaptour oldalakon. 
Várjuk jelentkezésüket. 

Köszönjük a rokonszenvüket, jóindulatukat.

Antonín Pokorný programmenedzser

Az új Crossland X modell
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A szakemberek szerint a védőoltás
az emberiség történetének legjelentő-
sebb felfedezése. A súlyos, sok esetben
halálos fertőző betegségek megelőzé-
sének leghatékonyabb módja, emel-
lett gazdasági jelentősége is van; az
egyik legeredményesebb egészségügyi
beruházás. Az Egészségügyi Világ-
szervezet becslése szerint évente 2–3
millió emberéletet ment meg.

A múltban tömegesen szedték ál-
dozataikat a pestis-, kolera- vagy
himlőjárványok, sok kisgyermek nem
élte túl a szamárköhögést, torokgyí-
kot, gyermekbénulást, kanyarót,
mumpszot, vagy ha igen, tartós követ-
kezményekkel. Még száz évvel ezelőtt
is a fertőző betegségek voltak a veze-
tő halálokok.

A védőoltásoknak köszönhetően a
felsorolt betegségeket tájainkon ma
már névről is inkább csak az idősebb
korosztály ismeri, ezért hatott váratla-
nul a tavaly februárban Romániában
kitört kanyarójárvány, mely idén júni-
usig már 30 halálos áldozatot követelt.
Kitörésének oka, hogy mivel Európá-
ban egyre erősödnek az oltás elleni
hangok, mind több szülő – a külön-
böző mellékhatásoktól tartva – nem
oltatja be gyermekét. 

A védőoltás beadása után a legtöbb
ember immunrendszere átmegy azon
a tanulási folyamaton, amelyen a ter-
mészetes fertőződés esetén is átmen-
ne – csak éppen a klinikai megbetege-
dés kockázatai nélkül. „Az oltás az
egyén számára ad védelmet, a beoltott
személyt védi meg a vírus- vagy bak-
tériumfertőzéstől – magyarázta az új-
ságíróknak prof. MUDr. Zuzana
Krištúfková CSc., a Szlovák Vakcino-
lógiai Társaság elnöke –, de ennél
többről van szó. Ha ugyanis magas a
beoltott személyek száma, közösségi
vagy úgynevezett nyájimmunitás ala-

kul ki, ami azt jelenti, hogy a népesség
bizonyos részének a beoltása védett-
séget ad a beoltatlanok számára is:
megakadályozza a fertőzés terjedését,

ideális esetben a betegség eltűnéséhez
vezethet bizonyos területen vagy az
egész világon, mint pl. a himlővel tör-
tént. A kanyarónál 95, a gyermekbé-
nulásnál és torokgyíknál 85%-os be-
oltottság szükséges a nyájimmunitás
kialakulásához.” 

Mint minden beavatkozásnak, ter-
mészetesen az oltásnak is lehetnek
mellékhatásai. Csoportokra osztva:

1. Allergiás reakció az oltóanyag va-
lamelyik összetevőjére. Ennek kocká-
zatát igyekeznek a lehető legkisebbre
csökkenteni.

2. A helytelen tárolás vagy a nem
megfelelő beadási technika okozta
mellékhatások. 

3. Az immunrendszer válaszreak-
ciói: hőemelkedés, fájdalom, duzzanat
az oltás helyén. Ha a láz 39 fok fölé
emelkedik, vagy a tünetek két napon
belül nem múlnak el, ajánlatos felke-
resni a gyermekorvost.

4. Ájulás vagy sokkszerű állapot,
amely szerencsére rendkívül ritka.
Ilyen esetben kórházi megfigyelés
szükséges.

A professzor asszony arra is felhívta
a figyelmet, hogy Szlovákiában gyer-

mekkorban kötelező és ajánlott oltá-
sokat különböztetünk meg. Az oltási
naptár szerint tíz oltás kötelező: a
torokgyík, tetanusz, szamárköhögés,
B típusú sárgaság (hepatitisz),
haemophilus influenzae, gyermekbé-
nulás, pneumococcus, kanyaró, ró-
zsahimlő (rubeola) és mumpsz ellen.
Ajánlott oltások: a rotavírus, bárány-
himlő, meningococcus meningitis, A
típusú sárgaság, kullancsencephalitis,
HPV, esetleg influenza ellen. 2012
januárjától nem kötelező és az aján-
lottak között sincs a tuberkulózis el-
leni védőoltás.

„A felnőttek oltása mellett két fon-
tos érv szól – folytatta a szakember. –
A kor előrehaladtával nő a krónikus
betegségek száma, az immunrendszer
működése pedig gyengül. Így a fertő-
zések jelentős kockázati tényezők.
Másrészt a gyermekkorban megka-
pott ellenanyag szintje csökken, ezért
újraoltás szükséges, mint pl. a tetanusz
vagy a szamárköhögés esetében.” 

Fontosak az utazás előtti védőoltá-
sok is. Ezekről MUDr. Ivan Bakoš, a
pozsonyi Oltási és Utazásorvostani
Intézet munkatársa beszélt. Egzoti-
kus országokba való elindulás előtt
hat–nyolc héttel ajánlott az oltásokat
beadatni, közvetlenül az út előtt már
nincs sok értelme. Az A és B típusú
sárgaság mellett a hastífusz elleni fel-
tétlenül ajánlott, de a célországtól füg-
gően más (sárgaláz, kolera, veszettség,
japánencephalitis elleni) oltásokra is
szükség lehet. Ezekről érdemes szak-
embertől érdeklődni, az utazási iro-
dákban nem biztos, hogy figyelmez-
tetnek rá, főleg nem a „last minute”
utak előtt. 

Aki bővebben szeretne a témáról
tájékozódni, az alábbi weboldalt ke-
resse fel: www.medialog.sk. 

(t)

Védőoltás – 

a fertőző betegségek elleni védelem
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Ezt az írást nem reklámanyagnak vagy élménybeszá-
molónak szánom, sokkal inkább egy lelki utazás leírása.

Programszervező vagyok. Évek óta szervezek gyerek-
programokat, táborokat, különböző rendezvényeket, és
gyakran kérdezik tőlem: „Komolyan még nem voltál Bá-
tor Táborban? Pedig igazán ott a helyed.” 

Kíváncsiságom által vezérelve utánanéztem, hogy mi is
ez a Bátor Tábor. Valami erőpróba vagy csapatépítő? Ki-
derült, hogy ennél sokkal több: egy világszemlélet, egy
fantasztikusan kidolgozott s a szeretet és jóakarat által tö-
kéletesre formált külön kis világ, amely a súlyos betegsé-
gekkel élő fiatalok számára lett kitalálva. A táborlakók ön-
feledt örömmel játszhatnak, mert a cimborák minden pil-
lanatukra vigyáznak, megismerkedhetnek hozzájuk ha-
sonló, betegséggel együtt élő gyerekekkel, túlléphetik a va-
lódi vagy vélt korlátaikat, bátrak lehetnek. De nemcsak ők
jönnek el ebből a táborból feltöltődve és más emberré vál-
va. Sok önkéntes, sokféle temperamentum, korcsoport, vi-
lágnézet találkozik itt egy közös célért: segíteni mind-
azoknak, akik betegségük miatt elveszettnek érezhetik
magukat. A tábori hét végére jóleső érzéssel állapíthatjuk
meg, hogy jól összehangolt vezetőcsapat segítségével, kö-
zösen nagyot tudunk alkotni.

A tábor lényege, hogy daganatos és krónikus betegsé-
gekkel élő gyerekeknek segítsenek pár napra elfelejteni a
betegségüket, megmutatni nekik azt, hogy nem állnak
egyedül a nagyvilágban, sokan vannak hozzájuk hasonlók,
és még többen azok, akik nyitott szível és őszinte tenni
akarással bármikor a segítségükre sietnek. Már önmagá-
ban a tény, hogy valaki bátor táboros cimbi lehet, hatalmas
megtiszteltetés. Ugyanis minden jelentkezőnek egy cso-
portos és egy személyes interjún kell részt vennie, mielőtt
önkéntesnek állhatna a táborban. Nem elegendő a szán-
dék, a pillanat hevében érzett lelkesedés, hanem kell hoz-
zá olyan világszemlélet, megbízhatóság és mentális ráter-
mettség, amely hozzájárul a nagy múltú tábor programja-
inak minőségi megvalósításához.

Hatvan mellett valóságos tábori paradicsom van kiépítve
erre a célra: hatalmas fás, bokros terület, modern kialakítású
szálláshelyek, orvosi rendelő, helyiségek a foglalkozásokhoz:
zeneterem, kézművessarok, rejtett erők helyisége, fotóterem,
lovarda, kalandpark, halastó, játszótér. Mindezt könnyedén,
szinte észrevehetetlenül, de ugyanakkor maximális pontos-
sággal és szakszerűséggel átszövi a jól begyakorolt biztonsá-
gi protokoll. Mindenki számára, táborlakónak vagy önkén-
tes cimborának egyaránt, nagy megkönnyebbülést ad a tu-
dat, hogy itt mindenre fel vagyunk készülve. Ha bármilyen
gond lenne, van gyors, hatékony segítség!

Sokfajta tábort szervez a Bátor Tábor Alapítvány. Csa-
ládi tábort, ahová a 7 évesnél fiatalabb gyerkőcöket várják
családjukkal együtt. Csak a beteg gyerekeknek szánt tur-
nust, és testvértábort is, ahová az egészséges testvérek is el-
kísérhetik a betegséggel élőt. Van nemzetközi tábor, ahol
cseh, lengyel és szlovák beteg gyerekeket várnak, s ahol
számos önkéntes tolmács is besegít; és van a Lélekmadár
tábor olyan családok számára, amelyek súlyos betegség kö-
vetkeztében elvesztették gyermeküket. Már a felsorolás is
szívszorító, de nagyon nagy szükség van rájuk.

És hogy mit hozz ide magaddal? Segíteni akarást, elő-
ítélet-mentességet, vidámságot, ügyességet, találékonysá-
got, barátságot, mosolyt vagy éppen vigasztaló szót, ha ar-
ra van szükség. 

A tábor végén éreztem, hogy más ember lettem. Sokat
adtam, de százszorosan visszakaptam a szeretetet, az egy-
másra való odafigyelést, cinkos összekacsintást vagy elcsí-
pett mosolyt. Sokat és sokfélét játszottunk, tanítottunk és
tanultunk, barátságok szövődtek, és egy örökre eltéphetet-
len kötelék jött létre. Az, hogy bátor táboros lettem, füg-
getlenül attól, hogy önkéntesként vagy résztvevőként, ha-
talmas összetartozási érzést ad, melyet egy eltéphetetlen
karkötő által hazavihettünk magunkkal. 

És hogy mi a Bátor Tábor: valami erőpróba vagy csa-
patépítő? Mindkettő és annál milliószor több. Megismered
önmagad, túlléped a korlátaidat, bátorságot merítesz a
mindennapokhoz, s mindezt úgy teszed, hogy erődet és tu-
dásodat mások segítésére fordítod. Felemelően jóleső érzés.

Minden tábori est úgy zárul, hogy közösen elénekeljük
a tábor dalát, mely évek múltán is mindenkit elkísér, és
magában foglalja mindazt, amit a Bátor Tábor jelent:
„Fogd a kezem, és érezd magad biztonságban...”

Nem is oly ijesztő a nagyvilág, ha tudjuk, hogy sosem
vagyunk magunkra hagyva: ezt az érzést nyújtja a Bátor
Tábor.

Horváth Judit, Felsőszeli

„Fogd a kezem, és érezd magad biztonságban”
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A pszichológus 
válaszol
Tisztelt Pszichológusnő!

Kislányom négyéves, teljesen egészsé-

ges, nemrég született egy szintén egész-

ségesnek várt kisfiunk. Oxigénhiány

következtében előfordulhat, hogy értel-

mi sérülés alakult ki nála. Még nincs

végleges orvosi vélemény. Négy hóna-

posan nem néz a szemembe, nem min-

dig figyel a hangomra. Teljesen össze

vagyok omolva, sose számoltam azzal,

hogy nekem is lehet fogyatékossággal élő

gyermekem. Milyen testvérek lesznek

ők? Mennyire tud majd önálló életet él-

ni a kisebbik gyermekem? 

Köszönettel: 

Egy kétségbeesett anyuka 

Tisztelt Anyuka!

Sajnos, egyik kérdésére sem tudok

százszázalékos választ adni. Egy

négy hónapos kisbaba még nagyon

sokat fejlődhet, ilyenkor még nem

mondható meg teljes bizonyosság-

gal, hogy mire lesz képes, és mire

nem. Még sok vizsgálatra sor kerül,

mire végleges diagnózist kapnak. Jó

hír, hogy idejében elkezdődhet a ba-

ba fejlesztése, bármi lesz is a vizsgá-

latok eredménye.

Aggodalmai teljesen érthetőek és

jogosak. Két átlagos fejlődésű gyer-

mekből is lehetnek rossz testvérek.

Ez nem sérültségfüggő. Ha a kislá-

nya azt látja, hogy mind a két gyer-

mekük igényei fontosak önöknek,

akkor nem lesz baj. 

Üdvözlettel: 

Boros Dóra Barbara 

tanácsadó szakpszichológus

A nemeskosúti szociális

otthon idei tevékenysége 
Lakóink kívánságára az új évet ün-

nepi ebéddel köszöntöttük a helyi

Petrov grunt étteremben. Februárban

megünnepeltük a farsangot, és egyút-

tal felköszöntöttük jubilánsainkat.

Felelevenítettük a farsangi hagyomá-

nyokat, és a farsangot követő böjt idő-

szakáról is szóltunk. A hangulatot la-

kóink táncbemutatója fokozta. Márci-

usban ellátogatott hozzánk Nagy-

szombatból közkedvelt fodrásznőnk,

Szilvia, aki évente kétszer ingyen

megszépíti intézetünk női lakóit.

Mint mindig, most is nagy érdeklő-

dést váltott ki érkezése. Az eredmény:

tizenkét megszépült női kliensünk.

Májusban a szépen felújított galántai

reneszánsz kastélyban lakóink megte-

kintették a Zsidó művészet című kiál-

lítást. Utána a közeli cukrászdában fi-

nom süteményekkel zárták a napot.

Látogatást szerveztünk a szomolányi

kastélyba, majd intézetünk egyik al-

kalmazottjának nyaralójában kellemes

grillpartin voltunk. 

A felsoroltakon kívül lakóink több

kulturális rendezvényen is részt vettek:

a szociális intézetek klienseinek alko-

tásait bemutató hagyományos galántai

seregszemlén, a nagymegyeri Humor-

feszten, a légi majálison, a szenicei

Let’s Dance táncdélutánon, a szeredi

gulyáspartin, a galántai Pátria Intézet

gulyásfőző versenyén, az eperjesi gyer-

meknapon és a zavari Countrybúcsún. 

A helyi Zenit civil szer-

vezet támogatásával június

elején már negyedik alka-

lommal kapcsolódtak be a

szedd magad! mozgalomba,

és 65 kg epret szedtek a

Majtény határában találha-

tó eperültetvényen. 

Intézetünkben júniusban

kétnapos bazális stimuláci-

ós kurzust szerveztünk,

amelyre a nálunk dolgozó

szakembereken kívül a fel-

bári, medvei, galántai, eper-

jesi, semptei és nyitrapász-

tói szociális intézet munka-

társai is eljöttek, összesen huszonket-

ten; többségükben nővérek, ápolók,

gondozónők, szociálisrehabilitáció-

oktatók. Ők azok, akik napi kapcsolat-

ban vannak az intézeti lakókkal, s a

bazális stimuláció technikáit a leg-

gyakrabban alkalmazzák. A tanfolyam

résztvevői megtanulták, hogyan lehet-

nek jobban tekintettel a lakók szük-

ségleteire, hogyan gondozzák őket

szakszerűen és humánusan. A bazális

stimulációt minden olyan intézetben

el kellene sajátítani, ahol színvonalas

szociális szolgáltatást szeretnének

nyújtani. A résztvevők nagyra értékel-

ték a kurzust vezető Vilma Chmelařo-

vának, a Frýdek-místek-i Bazális Sti-

mulációs Intézet munkatársának

szakmai tudását. A továbbképzés leg-

fontosabb célja az volt, hogy a jelenlé-

vők saját magukon próbálhatták ki en-

nek a technikának a módszertanát.

PhDr. Lívia Katona PhD 

igazgatónő, Nemeskosút

A szomolányi kastélyban
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Ahogyan ők látják a világot 
Mozgássérült, köztük súlyosan

mozgáskorlátozott emberek képző-

művészeti alkotásaiból látható ván-

dorkiállítás a dunaszerdahelyi Csal-

lóközi Múzeumban. A Mozgássé-

rültek Szlovákiai Szövetsége kilenc

éve az ország különböző települése-

ire viszi el A világ, ahogyan mi lát-

juk című, évente összeálló kiállítást,

mindig két helyszínre. Idén először

a poprádi közönség láthatta a fest-

ményeket, rajzokat, különböző nép-

művészeti alkotásokat, fa- és fém-

munkákat, ékszereket, húsvéti tojá-

sokat, mézeskalácsokat, kézimunká-

kat: „a testet öltött érzéseket és él-

ményeket”, ahogyan Monika Vráb-

ľová elnök mondta, aki Oľga Bo-

huslavová igazgatóval képviselte az

országos szervezetet az augusztus 3-i

megnyitón. Kiemelte, hogy a súlyos

testi sérülés sem jelent akadályt

ezeknek a tehetséges embereknek;

ha a kezük nem engedelmeskedik,

lábbal, szájjal vagy egyetlen ujjukkal

festik meg a képet. 

„A képzőművészeti alkotásnak

hatalma van: gyógyítani képes” –

hangsúlyozta az elnök asszony, mi-

kor emléklapokat adott át a szövet-

ség tagjainak, többek között a duna-

szerdahelyi járási központ elnöké-

nek, Jakus Jenőnek, valamint a ta-

gok közül Kása Ottónak, Bohuslav

Mičlónak és Németh Erzsébetnek.

A megnyitón bemutatott kulturá-

lis műsorban fellépett a Guruló Trió

kerekesszékes tánccsoport: Jakus Je-

nő, Majtényi Zoltán és Elek László

feleségükkel, Petőcz Balázs, az Ér-

telmi Sérülteket Segítő Társulás

tagjaként magyarul mondott verset.

Rigó Márió szlovák nyelvű verset

adott elő, Mirka Zábrelová pedig

énekelt; ők ketten a helyi gyermek-

otthont képviselték.

A kiállítás szeptember 16-áig lá-

togatható, az épület akadálymentes.

A Szlovák Köztársaság  Kulturális

Minisztériuma A hátrányos helyze-

tű lakossági csoportok kultúrája

2017 című programjának anyagi tá-

mogatásával megvalósult rendez-

vény fölött Hájos Zoltán, Duna-

szerdahely polgármestere vállalt

védnökséget.

A megnyitón készült fényképek-

ből a hátlapon található válogatás. 

b, t

Jelnyelvhasználat Szlovákiában
A szlovák parlament a közelmúltban módosította a

jelnyelvről szóló* (és ennek kapcsán az oktatási**) tör-

vényt. E jogszabályi módosítások értelmében a siket sze-

mélyeknek joguk van a szlovák jelnyelv használatára, a

szlovák jelnyelven való művelődésre, jogosultak a köz-

szolgálati televíziós adásban szlovák jelnyelven kapott

információkra, továbbá a közérdekű dolgokkal és a saját

jogaikkal kapcsolatos tájékozódásra. Az általános jel-

nyelvhasználattal szemben a törvény a szlovák jelnyelv

használatát helyezi előtérbe. Mindez visszalépésnek szá-

mít a fogyatékossággal élő személyek jogainak biztosítá-

sa terén.

Mivel az elfogadott új törvényszöveg megfeledkezik

arról, hogy Szlovákia lakosságának 20%-a valamely

nyelvi kisebbséghez tartozik, tehát jelnyelve is különbö-

zik a szlovákétól, Csáky Pál EP-képviselő írásban kér-

dést intézett ez ügyben az Európai Bizottsághoz.

A törvény korábbi változatához képest a szlovák jel-

nyelv megnevezésével a törvényhozó hátrányos helyzet-

be hozza a többségi nemzethez képest a nem szlovák

anyanyelvű siket vagy nagyothalló szlovák állampolgáro-

kat, és ezzel kizárja őket a teljes értékű társadalmi élet-

ből.

„Mennyire felel meg a módosított szlovák törvény az

Európai fogyatékosságügyi stratégiában megfogalma-

zott intézkedési területek céljainak, különösen a részvé-

tel és az egyenlőség elvének? Mit kíván a Bizottság ten-

ni azért, hogy a fent felvázolt helyzet megváltozzon, és

a különböző jelnyelveket használó személyek jogai

megkülönböztetés nélkül érvényre jussanak a tagállam-

ban?” – tette fel írásbeli választ igénylő kérdéseit a Bi-

zottságnak Csáky.

* 149/1995-ös sz.

** 245/2008-as sz.

Csáky Pál 

EP-képviselői irodájának sajtóközleménye 

Forrás: csakypal.eu

Az új törvény 2017. szeptember elsején lép életbe.

Következő számunkban közöljük Hefty Angéla gyógypedagógusnak, egyetemi oktatónak a Szlovákiában élő siket em-

berek jelnyelvhasználatával foglalkozó tanulmányát.
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A meleg nyári napokat

többünknek jólesik úszó-

medencék környékén töl-

teni. Ezt a fajta kikapcso-

lódást még érdekesebbé,

színesebbé teszik az akva-

parkok. Különféle vízi at-

trakciókat próbálhatunk ki,

például óriáscsúszdát, hul-

lámfürdőt, vízi masszázst,

gumicsónakkal meredek

pályán való lecsúszást és

egyéb adrenalinszint-nö-

velő szórakozást. Mindez

g yereknek-fe lnőt tnek

egyaránt kellemes időtöl-

tés. A gyerekek kiadhatják

energiájukat, kipróbálhat-

ják bátorságukat, élvezhe-

tik a gyorsaságot és a hűsí-

tő vizet.

Sajnos, az egészségkáro-

sodott emberek nemigen

tudják élvezni az akvapar-

kok nyújtotta szolgáltatá-

sokat, mivel ezek a létesít-

mények általában nem

akadálymentesek, és kevés

attrakció van úgy kialakít-

va, hogy számukra is hoz-

záférhető és teljesen biz-

tonságos legyen. Erre talált

megoldást Gordon és

Maggie Hartman a texasi

San Antonióban. Az ő fe-

jükből pattant ki az a cso-

dálatos ötlet, hogy a sérült

emberek számára is létesí-

teni kellene akvaparkot. A

lányuk adta az inspirációt,

aki kicsi kora óta súlyos sé-

rült, mind fizikailag, mind

pedig kognitív funkcióit

tekintve. 

A tervet a házaspár ala-

posan átgondolva, minden

apró részletre odafigyelve

készítette el. Konzultált

szülőkkel, orvosokkal, ápo-

lókkal, terapeutákkal, taná-

rokkal, hogy a park minél

inkább megfeleljen az

egészségkárosodott embe-

rek igényeinek. Speciális

kerekesszékeket lehet köl-

csönözni, melyekben kü-

lönleges motor van, így

vízben is használhatók;

hidraulikus kerekeiket is

erre a célra tervezték. A

medencékben a vizet szá-

mítógépes rendszer tartja

kellemes melegen, mivel a

mozgássérültek izmaira a

meleg víz jótékony hatással

van.

A látáskárosodottak szá-

mára audiorendszert alakí-

tottak ki, hogy probléma-

mentesen közlekedhesse-

nek a park területén.

A létesítményt speciális

biztonsági rendszerrel is el-

látták, hogy egyik vendég-

nek se eshessen baja. A

gyerekek különleges karkö-

tőt kapnak, mellyel szüleik

ellenőrizhetik, hol járnak

éppen. Így akkor sem tör-

ténhet bajuk, ha a szülők

pár percre szem elől tévesz-

tenék őket. A legfeleme-

lőbb az, hogy az egész terü-

let úgy van kialakítva, hogy

a kerekesszéket használók

is tudjanak önállóan közle-

kedni. Így nem feltétlenül

szorulnak mások segítségé-

re, és persze olyan élmé-

nyekben lehet részük, ami-

lyenekben eddig csak az

egészségeseknek lehetett.  

A parkot 2015 novem-

berében kezdték építeni, és

idén nyáron nyitotta meg

kapuit. Remélhetőleg ha-

marosan a világ más része-

in is létesülnek hasonlók, s

majd egyre többen élvez-

hetik a vízi világ előnyeit és

jótékony hatását.   

Nagy Júlia

Nyári különlegesség, amely első a világon

Van egy rossz hírem, főleg a Joni-könyvet bemutató
hölgy számára: Joni és Tada úr elváltak, Joni megkese-
redett. Már a korábbi években is megesett, hogy Vicky
barátnője (ugyancsak béna tolókocsis), aki szintén dep-
resszióra hajlamos, biztatgatta őt. Vickyt Joni emelte ki
a depresszióból, de Vicky NEM ESETT VISSZA!
Szomorú vagyok egy kicsit Joni miatt – kb. 10 éve az ő
története is segített kijönni a saját depressziómból.

Joni több millió embernek nyújtott biztatást. Én ren-
geteget tanultam tőle azon túl, hogy erőt adott a gyó-
gyulni AKARÁSHOZ. A betegség – úgy tűnik – több
minden alól felmentést kínál, az EGÉSZSÉG FELE-
LŐSSÉGGEL JÁR. Joni döbbentett rá, hogy: reggel

fölébredünk, mosakszunk, eszünk, teszünk-veszünk,
megint eszünk, megint nyugovóra térünk. Így telik el
egy béna ember élete. Iszonyúan sérti a hiúságot: egész
nap nem csináltam semmi hasznosat, értékeset. Na és
mi, „egészségesek”? Dettó. Szörnyű, ki, mi dönti el, mi
a hasznos, értékes. Aki az útmutatást, használati utasí-
tást adta az életünkhöz, a Biblia ihletője, Aki a dzsun-
gel fáit ültette, formálta a színes kavicsokat, tenyészti a
gyíkokat, Aki öröktől fogva van: J. H. V. H. = Jahve-
Adonáj, Abba-Atyánk.

Joninak óriási köszönet, hála és drukk. Csak meg-
gyógyul lelkileg is ÚJRA!

Médl Sándor

Ad Joni Eareckson: Joni – Egy lépéssel tovább, Carissimi 2017/3
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Tó t h  K a r c s i t  a  Fa c e b o o k o n

(karcsi.alkot) ismertem meg, miután

megosztottam egy felhívását, amelyben

személyi segítőket keresett. Bejelöltem is-

merősnek, mivel megragadott, amit a

posztban írt, és mikor visszajelölt, meg-

néztem a profilját. Itt találkoztam a vi-

deóval, amelyen a kalapos tánc volt lát-

ható, mely első találkozásra – jobb szó

nincs rá – katartikus élmény volt.

A produkció kezdetén Karcsi a kere-

kesszékben ül, és ledobja a fején lévő kala-

pot, majd suta mozdulatokat tesz, mint-

ha csak véletlenül lökte volna a földre.

Aztán feláll, és elkezd óvatosan a kere-

kesszék körül járni, görcsösen kapaszkod-

va a biztonságot nyújtó segédeszközbe.

Mégis egyre távolodik tőle, a járása is

egyre bizonytalanabb, időnként elesik.

Azonban vállalni kell a kockázatot, mert

a kerekesszék biztonságából nem érhető el

az, amit keres.

Hát, így dekódoltam Karcsi előadását,

ami azonban nem biztos, hogy a művész

szándékát is fedi, hiszen a művészet

egyik szépsége az, hogy ahány befogadó,

jóformán annyiféle üzenet.

A videót, melyben Karcsi produkciója

látható volt, egy templomban vették fel, és

már sokadszorra döbbentem rá, hogy

mennyire meghatározza egy előadás üze-

netét az a tér, amelybe kerül. Az előadás

most az ember istenkereséséről

szólt.

A már említett videóban Böj-

te Csaba testvér beszélgetett

Karcsival, és ez adta az ötletet,

hogy bemutassam őt a Carissimi

olvasóinak. Rögvest írtam is

neki az ötletemről, és mikor

megkaptam a beleegyező vá-

laszt, összeírtam pár kérdést, és

elküldtem őket. Karcsi közölte,

hogy neki az írás nehezen megy,

és nem lenne-e más mód arra, hogy a be-

szélgetést megejtsük.

Végül abban állapodtunk meg, hogy a

Skype lesz a megfelelő eszköz, és abban

is megegyeztünk, hogy még az este hív-

ni fog.

És így lőn. Karcsi a beszélgetésünk so-

rán elmondta, hogy féléves koráig normá-

lisan fejlődő csecsemő volt, ám akkor egy

kötelező oltás mindent megváltoztatott.

„Az a doki, aki a harmadik, romlott

Di-Per-Te védőoltást adta, olajra lépett.

Az intenzíven kötöttem ki. Az orvosok

széttárták karjukat, magyarázatot nem

tudtak vagy nem akartak adni. Szüleim

látták, hogy csecsemőjük megváltozott, a

plafont bámulja, másként reagál szituk-

ra... A dokik vigasztalták anyámat.”

Tavalyelőtt végezte el a Károli Gáspár

Református Egyetemen a színháztudo-

mány mesterszakot. A fenti idézet is

Karcsi The Play (Itt vagyok, vagy amit

akartok) című darabjából való, amelyben

eddigi életét dolgozza fel. Ugyanis színé-

szi álmokat is dédelget, sőt már felkérése is

van a kolozsvári színháztól. Januárban

kezd el próbálni, de hogy milyen darabot,

arról még semmit sem akart mondani.

Tánccal tíz évvel ezelőtt kezdett el foglal-

kozni, az Artman Egyesület és a Nema-

domfel együttes tagja, több koreográfus is

segít neki. Havi átlagban két fellépése

van.

Szeretem az ilyen inspiráló embereket,

mint Karcsi, akik a Sorstól a lehető leg-

többet csikarják ki, és ezzel sorstársaiknak

is példát mutatnak, hogy érdemes küzde-

ni.

És ez legyen ennek a cikknek a vég-

szava!

Sztakó Zsolt

Akinek a kerekesszék is

önkifejezési eszköz

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

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

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

Számlaszám (č. účtu): 5345665/5200, variab. symbol: 1111, 
IBAN: SK95 5200 0000 0000 05345665, BIC/SWIFT: OTPV SK BX.
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Magyar–szlovák, szlovák–magyar szótár
bárányhimlő – ovčie kiahne
diszgráfia – dysgrafia
ellenanyag – protilátka
fertőzés – nákaza
fertőző betegségek – infekčné ochorenia
grafomotoros fejlesztés – grafomotorický vývin
gyermekbénulás – detská obrna
Gyógypedagógiai Tanácsadó Központ – Centrum špeciál-

no-pedagogického poradenstva
himlő – pravé kiahne (variola)
immunrendszer – imunitný systém
immunválasz – imunitná odpoveď
iskolaérettség – školská zrelosť
járvány – epidémia
kanyaró – osýpky
kolera – cholera 
közösségi (nyáj-) immunitás – kolektívna imunita 
kullancs – kliešte
lateralitás – lateralita
mozgásterápiák – pohybové terapie
mumpsz – mumps
Mozgássérültek Szlovákiai Szövetsége – Slovenský zväz

telesne postihnutých
Munka-, Szociális és Családügyi Hivatal – Úrad práce,

sociálnych vecí a rodiny
Oltási és Utazásorvostani Intézet – Inštitút očkovania a

cestovnej medicíny
oltási naptár – očkovací kalendár
oxigénhiány – nedostatok kyslíka
pestis – mor
rózsahimlő (rubeola) – rubeola
sárgaláz – žltá zimnica
szamárköhögés – čierny kašeľ
Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka

Főiskola – Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce
sv. Alžbety

Szlovák Vakcinológiai Társaság – Slovenská vakcinologic-
ká spoločnosť

tanulási zavarok – poruchy učenia 
torokgyík – záškrt
tükörírás – zrkadlové písanie
védőoltás – očkovanie 
vérátömlesztés – transfúzia krvi

Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva –
Gyógypedagógiai Tanácsadó Központ 

čierny kašeľ – szamárköhögés 
detská obrna – gyermekbénulás 
dysgrafia – diszgráfia 
epidémia – járvány 
grafomotorický vývin – grafomotoros fejlesztés 
cholera – kolera 
imunitná odpoveď – immunválasz 
imunitný systém – immunrendszer 
infekčné ochorenia – fertőző betegségek 
Inštitút očkovania a cestovnej medicíny – Oltási és

Utazásorvostani Intézet 
kliešte – kullancs 
kolektívna imunita – közösségi (nyáj-) immunitás 
lateralita – lateralitás 
mor – pestis 
mumps – mumpsz 
nákaza – fertőzés 
nedostatok kyslíka – oxigénhiány 
očkovací kalendár – oltási naptár 
očkovanie – védőoltás 
osýpky – kanyaró 
ovčie kiahne – bárányhimlő 
pohybové terapie – mozgásterápiák 
poruchy učenia – tanulási zavarok 
pravé kiahne (variola) – himlő 
protilátka – ellenanyag 
rubeola – rózsahimlő (rubeola) 
Slovenská vakcinologická spoločnosť – Szlovák

Vakcinológiai Társaság 
školská zrelosť – iskolaérettség 
Slovenský zväz telesne postihnutých – Mozgássérültek

Szlovákiai Szövetsége 
transfúzia krvi – vérátömlesztés 
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny – Munka-, Szociális

és Családügyi Hivatal 
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety –

Szent Erzsébet Egészségügyi és Szociális Munka
Főiskola 

záškrt – torokgyík 
zrkadlové písanie – tükörírás 
žltá zimnica – sárgaláz 

carissimi.lap@gmail.com

Támogatóink: 
a Szlovák Köztársaság Kormányhivatala (Realizované s finančnou podporou 

Úradu vlády Slovenskej republiky – program Kultúra národnostných menšín 2017.)
Jakab Ilona, Komárom, Máté Béláné és Nagy Szilveszterné, Újlót

Ajánló

A nagyfödémesi óvodások és ahogyan Halász Juditot látták 
a dunaszerdahelyi koncerten, 18–19. o.  

Bemutatjuk 
Németh Margit pszichológust, 6–8. o.

Dunkel Norbert, Táskai Erzsébet és Klenovitsné Zóka Tünde 
a fogyatékossággal élők tehetséggondozásáról, 12–15. o.

Autizmusnap Galántán, 9–11. o. 
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Esély fogyatékos és egészségkárosodott embereknek               VIII. évfolyam, 2017/4., augusztus

Akadálymentesítés a szívekben – 
Halász Judittal

„Szeretem a kihívásokat” – 
Németh Margit pszichológus

Fogyatékos és tehetséges

A világ, ahogyan mi látjuk
1. Monika Vrábľová, a Mozgássérül-
tek Szlovákiai Szövetségének elnöke
(első sor, jobbról a második), Oľga
Bohuslavová igazgató (álló sor,
fehér blúzban), mellette jobbra
Hájos Zoltán polgármester a kitün-
tetettekkel. 2. A Guruló Trió. A
bemutatott alkotások Bohuslav
Mičlo (3.), Jakus Jenő (4., 7., 8.),
Németh Erzsébet (5.) és Danka
Pekarovičová (6.) munkái.
A felvételeket Andrejkovics Pál (4) és
B. Vida Júlia (4) készítette. Írásunk a
24. oldalon található.
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