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hallássérült – sluchovo postihnutý
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infokommunikációs segítő eszközök – informačné a
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izomsorvadás – svalová dystrofia
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socializácie
támogató technológiák – asistenčné technológie
védett műhely – chránená dielňa
veleszületett és öröklődő betegségek – vrodené a dedičné

choroby 
vizuális eszközök – vizuálne pomôcky
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Támogatóink: 
a Szlovák Köztársaság Kormányhivatala 

(Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – 
program Kultúra národnostných menšín 2017.)

Ajánló

Infokommunikációs akadálymentesítés, 10–11. o. 

Kultúrával az akadályok ellen
Dunaszerdahelyen

Jarábik Imre, a Velő Polgári Társulás alapító-elnöke
több mint egy évtizede sokat tesz azért, hogy
a város lakossága, elsősorban az iskolás korosztály
megismerkedjen a mozgássérült emberek helyzeté-
vel. Idei rendezvényükön délelőtt középiskolások
töltötték meg a helyi művelődési központ színház-
termét, hogy rendhagyó óra keretében nézzék meg
a budapesti Roll Dance kerekesszékes kombi tánc-
együttes és a Gördülő tánccsoport, valamint
a dunaszerdahelyi Guruló trió tagjainak előadását.
Többségük életében először látott ilyen produkciót.
A nap folyamán gyógyászati segédeszközöket forgalmazó
cégek mutatták be termékeiket – köztük az Opel a Handycars
programját; a tanulók több eszközt is kipróbálhattak. Délután
az iskolások rajz-
versenyének kiér-
tékelése, majd
a gálaműsor
következett.
A szervezők
reményei szerint
ez a nap nyomot
hagy a résztve-
vők lelkében. (t)

Gyermekfejlesztési központ nyílt
Pozsonyban – Kása Ildikó, Strédl
Terézia, Tóth Tibor, 20. o. 
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Angyal és felhőTartalom

Ahogy öregszem, egyre gyakrab-
ban gondolok Mariska nénire. Olyas-
mit birtokolt, amiről neki magának
fogalma sem volt. Ezt a valamit, amit
a régiek alázatnak neveztek, de ma
már hallani is alig lehet róla, tanítani
kellene, ha lehetne. De nemigen le-
het. Még olyan nagy szenteknek sem
mindig sikerült, mint Assisi Szent
Ferenc, pedig sokféleképpen próbál-
kozott, hogy szerzetestársait alázatos
engedelmességre bírja. Egyiküknek
ebből a célból megparancsolta, hogy

anyaszült meztelenül prédikáljon a közeli falu híveinek. Hogy aztán
Ruffino testvér alázatosabbá vált-e ettől, arról nem beszél a króni-
ka, arról viszont igen, hogy hatalmas botrányba fulladt volna az is-
tentisztelet, ha maga Ferenc közbe nem lép. Kár, hogy az assisi
szent nem hagyta ránk az alázat definícióját. Clairvaux-i Szent Ber-
nát megtette: szerinte az alázat az az erény, amely által a helyes ön-
ismerettel rendelkező ember képes arra, hogy önmagát kevésre ér-
tékelje. Vannak, akik azt állítják, hogy ez a fajta erény akarattal nem
érhető el. Már csak azért sem, mert az alázat nem erény, ahogy nem
erény az, hogy szemünk van, vagy hogy lélegzünk. Az alázatos em-
ber nincs tudatában annak, hogy alázatos.

Mariska néni bizonyára csak zavartan mosolygott volna, fejét in-
gatva, ha valaki alázatosnak nevezi. Ő csak egyszerűen békében élt
magával és másokkal, és úgy fogadta az élet dolgait, ahogy jöttek.
Ha tudott rajtuk igazítani, megtette, ha nem, akkor sem esett két-
ségbe. A legjobban azt csodáltam benne, ahogy el tudta fogadni
mások segítségét. Nem kérte, de ha megkapta, nem szabadkozott,
de nem is hálálkodott. Örült. És ez az öröm kiült az arcára egy ra-
gyogó mosoly képében. Aki látta ezt a mosolyt, rögtön szívébe zár-
ta a gömbölyded kis öregasszonyt. Amikor súlyos betegen bevittük
a pozsonyi kórházba, nem mosolygott, nagyon meg volt ijedve.
Másnap a doktornő barátságtalanul fogadott: „Nem tudom, mit csi-
náljunk vele, semmiféle együttműködésre nem hajlandó.” Kiderült,
hogy nem válaszol a kérdésekre. „Már hogy is válaszolhatna, ha
nem tud szlovákul. Abban a csallóközi faluban, ahonnan jött, nemi-
gen hallani szlovák szót” – mondtam. „Az ő baja, hogy nem tanult
meg!” – reagált a doktornő, de másnap már mosolyogva fogadott, és
arról áradozott, milyen aranyos ez a „Máriská nenyi”, „naše zlatíč-
ko”, akivel egy magyarul tudó nővérke segítségével sikerült szót ér-
tenie. Mariska néni felpolcolva ült az ágyon, és csak úgy ragyogott
az arca: „Nagyon rendes ez a doktornő, mind, egytől egyig nagyon
kedvesek.” Mikor már ágytálazni sem lehetett, az ápolók elmond-
ták: nagyon szeretik, mert magatehetetlen kiszolgáltatottságát an-
gyali türelemmel viseli, rájuk mosolyog, megsimogatja a kezüket,
úgy köszöni meg minden alkalommal, hogy tisztába tették. 

Két nappal a halála előtt meglátogattam. Feküdt a kórházi ágyon,
nézte a plafont, és boldogan mosolygott. Megkérdeztem, mit néz a
mennyezeten. „Nem is tudom elmondani neked, hogy ezek itt mind
milyen rendesek. Tudják, hogy az ilyen beteg már csak a plafont
tudja nézni, hát mindenféle szépet ráfestettek. Nézd, milyen gyö-
nyörű! Csupa angyal és felhő...”

Vojtek Katalin
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„Visszaadtuk neki a reményt” 
1967 adventjének ajándéka: a szívátültetés 

A katolikus egyházi év fontos ré-

sze az advent – az eljövetel, az Úr ér-

kezésének ideje. A böjt, az ima mel-

lett azonban – ismerjük be emberi

gyengeségünket – gondolataink

gyakran mégis inkább arra irányul-

nak: milyen ajándékot kapunk,

adunk karácsonykor. 

Ötven évvel ezelőtt 1967 de-

cembere is az adventi várakozással

kezdődött: mit hoz majd a kará-

csony, mi várható az új esztendő-

ben? Sokan az ember Holdra lépé-

sét várták – ez majd csak 1969-ben

következik be –, mások a szocializ-

mus „emberarcúvá” formálásában

bíztak az 1967 őszétől forrongó

Csehszlovákiában. 1967. december

elején azonban mégis olyan dolog

történt, amely minden más ese-

ményt, hírt megelőzve került az új-

ságok címlapjára, a rádió- és tv-

híradások elejére: megtörtént az el-

ső szívátültetés!  

Nem maga a szívátültetés okoz-

ta a legnagyobb szenzációt. A már

sikeresen végzett vese-, csontvelő-

és tüdőátültetések, a testnek a beül-

tetett idegen szerv elleni védekezé-

sét visszaszorító gyógyszerek beve-

zetése, ill. a legmegfelelőbb donor

kiválasztását segítő emberi fehér-

vérsejt-antigének felfedezése sejteni

engedte: a szívátültetés sem várathat

magára sokáig. A szenzációra váró

média gyakran hozott hírt sikeres,

majmokon, kutyákon végzett szív-

átültetésekről – Amerikából, Euró-

pából, a Szovjetunióból. Érthető

módon mindenki ezek valamelyiké-

ből várta az első sikeres emberi szív-

átültetést. Ám 1967-ben az emberi-

ség váratlan helyről, a civilizált világ

által lenézett, elítélt Dél-afrikai

Köztársaságból kapta meg a leg-

szebb adventi ajándékot. 

A hatalmas fekete kontinens déli

részén elterülő Dél-afrikai Köztársa-

ság ekkortájt a vad fajgyűlölet, az

apartheid, azaz az elkülönítés, elszi-

getelés országa. A többségben lévő

színes lakosságot a fehér kisebbség

ún. bantusztánokba (rezervátumok-

ba) kényszeríti, és kirekeszti az ál-

lampolgári jogokból. Az apartheid

elleni küzdelem vezére, Nelson

Mandela 1964-től életfogytiglanra

szóló büntetését tölti. Ezért sokan

kétkedve fogadták a hírt 1967. de-

cember 3-án, amikor a dél-afrikai rá-

dió – rendes műsorát ismételten

megszakítva – közölte: a Chris Bar-

nard szívsebészprofesszor vezette

csapat szívet ültetett át – emberből

emberbe.    

Barnard neve hamarosan a leg-

gyakrabban emlegetett név – nem-

csak a műtét színhelyén, a dél-afrikai

Fokvárosban (Cape Town), hanem a

világ számos országában is beszámo-

lót tart a nagy eseményről. A gyak-

ran elhangzó kérdésre – hogyan le-

hetséges, hogy megelőzte amerikai,

angol, francia stb. kollégáit – egy

frappáns példázattal válaszolt:

„Gyermekkoromban sokat jártam

fürödni. Előfordult, hogy olykor egy

tucat gyerek mászkált a tó körül. Ki a

lábát, ki a kezét mártogatta vízbe,

próbálgatta, milyen a víz hőmér-

séklete. Egyszer csak megjelent

egy bátor fickó, aki nem sokat

teketóriázott, hanem beugrott a

tóba, és kikiabált: »Nem hideg a

víz, gyertek!« Ekkor szinte egy-

szerre a többiek is beleugrottak.

Nos, valahogy így volt a szívátül-

tetéssel is.” 

Az addig csak a szakemberek

előtt ismert dél-afrikai orvos

szavait a történtek teljes mérték-

ben igazolták: Amerikában már

három nappal Barnard műtétje

után, majd 1968 elején a világ

számos országában szívet ültet-

nek át. 

Természetesen a 45 éves fok-

városi szívsebész nem amolyan

hályogkovácsként, szenzációt haj-

szolva „ugrott elsőként a tóba”.

„Amikor Louis Washkanskyn 1967-

ben áldozatkész munkacsapatommal

a világon először szívátültetést vé-

geztünk, jól megtermett betegünk

nem csupán új szivattyút kapott,

hogy jobban keringjen szervezetében

a vér. Nyújtottunk neki még valamit,

ami talán ennél is többet ér. Vissza-

adtuk neki a reményt” – írja egyik,

magyarra is lefordított könyvében. 

Igen, a reményt. Azt a reményt,

amely a fogyatékos és egészségkáro-

sodott embereknek is legfőbb táma-

sza sorsuk elviselésében. Azt a re-

ményt, amely arra késztette e sorok

íróját is, hogy az első szívátültetés öt-

venedik évfordulója apropóján meg-

írja a Carissimi olvasóinak, amit csak

nagyon kevesen tudtak az 1967-ben
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világszerte ünnepelt, államfők és VI.

Pál pápa által is fogadott, a világ leg-

szebb színésznőivel flörtölő Bar-

nardról. Bármennyire hihetetlen:

Barnard jómaga is egészségkároso-

dott ember volt. Harmincnégy éves

kora óta ún. szeronegatív ízületi

gyulladásban szenvedett. S a gyulla-

dás kezének ízületeit sem kímélte!

„Szembe kellett néznem azzal a ve-

széllyel, hogy pályám megtörik, mi-

előtt még igazában kibontakozhatna,

ám mégis maradt bennem némi op-

timizmus, nem veszítettem el telje-

sen a reményt.” Ismételten a már

említett könyvéből idéztem, amely

Hogyan orvosoljuk reumánkat és

ízületei fájdalmainkat címmel jelent

meg magyar nyelven. 

Betegségét az amerikai Minneso-

tában diagnosztizálták – itt van a vi-

lághírű Mayo Klinika, ezen szerezte

meg szívsebészi ismereteit, tapaszta-

latait Barnard az 1950-es évek dere-

kán. A klinika reumatológusa közöl-

te vele, hogy a vérvizsgálatok szerint

a gyulladás „szeronegatív”, ami jó

prognózisnak számít, azaz a beteg-

ségnek ez a formája nem vezet teljes

mozgásképtelenséghez. „Nem kétsé-

ges, hogy ezek a szavak mentettek

meg” – emlékezik évek múltán Bar-

nard. Visszagondolt ugyanis arra,

hogy orvostanhallgatóként az első

beteg, akit alkalma volt megvizsgálni,

egy 60 év körül nő volt, akit szeropo-

zitív ízületi gyulladása szegezett az

ágyhoz. Az ő képe ötlött fel emléke-

zetében, de a szeronegatív jelzőből és

orvosa szavaiból hallatlan bizakodást

merített. Ugyanakkor tudatosította,

„milyen elsőrendűen fontos reményt

adni a betegnek, amikor megrokka-

nással fenyegető vagy éppen végzetes

kórra derül fény”. 

Ez a remény segítette őt sebészi

pálya folytatásában. Szerencsére a

gyulladás a kezeit sokáig megkímél-

te, viszont a műtőasztal melletti, né-

ha órákig tartó állást csak úgy tudta

elviselni, hogy „speciális, keresztpán-

tokkal ellátott cipőt húztam, enyhí-

tendő a lábközép terhelését”.  

Miután Amerikában megszerezte

a PhD fokozatot, 1958-ban vissza-

tért a fokvárosi Groote Schuur Kór-

házba, és ott kiépítette a szívsebésze-

ti osztályt. Rövidesen már szív-tüdő

gép segítségével végez nyitott szív-

műtéteket. Majd megkezdi a felké-

szülést az újfajta beavatkozásra. Az

1967. december 3-án elvégzett első

szívátültetésre emlékezve ezt írta:

„Nincs olyan emlékem, hogy ízületi

gyulladással kapcsolatos problémák-

tól szenvedtem volna akár akkor,

amikor az első szívátültetési kísérlet-

re készültünk, akár a műtét alatt. Le-

hetséges, hogy a sok izgalom elfeled-

tette velem a bajomat.” 

Mint ismeretes, az első szívátülte-

tett 18 nappal később tüdőgyulladás

következtében elhunyt. E szomorú

karácsonyi élmény ellenére Barnard-

ban a remény – ezúttal az általa első-

ként megvalósított műtét hasznát, si-

kerét illetően – továbbra is magas fo-

kon égett. 1967 szilveszterét Ameri-

kában töltötte – előtte egy tévémű-

sorban „magyarázta a bizonyítvá-

nyát” a nem kissé dühös amerikai

szívsebészek kérdéseinek kereszttü-

zében. 1968 első napjaiban ért haza.

Ismét átadom a szót neki:

„Otthon Philip Blaiberg angol or-

vos várt rám, készen arra, hogy amint

megérkezem, szívátültetésnek vesse

alá magát. Szerencsére rögtön akadt

megfelelő donor is, úgyhogy megér-

kezésem éjjelén meg kellett operál-

nom Blaiberget. E műtét alatt na-

gyon meggyötört az ízületi gyulla-

dás. Csak üggyel-bajjal tudtam el-

kötni a varratokat, mert rettenetesen

merevek voltak és fájtak az ujjaim. A

műtét azonban jól sikerült. Blaiberg

doktor volt az első beteg, aki a szí-

vátültetés után távozhatott a kórház-

ból. A műtétet követően tizennyolc

hónapot élt.” 

Barnard húsz évvel ízületi gyulla-

dásának első tünetei után írta meg

emlegetett könyvét. Mi volt e húsz

évben? Szakadatlan munka, nagy-

szerű, lelkesítő pillanatokkal a szívát-

ültetésben elért első sikerek idején –

summázza élete folyását, majd hoz-

záteszi: „és kínzó fájdalmak”. 

Mégis, e kínzó fájdalmak ellenére

is kitartott munkája mellett. S hogy

mi segítette benne? „Ha úrrá lenni

nem tudtam is a bajomon, együtt

tudtam élni vele, megkapaszkodva

abban a reményben, hogy boldogu-

lok, de legalábbis nem kell feladnom

a harcot: így vagy úgy, de folytatha-

tom a munkámat. Ma is elevenen él

bennem ez a remény.” 

Barnard 2001-ben, 79 éves korá-

ban hunyt el. 1993-ban megírta élete

történetét The Second Life (A má-

sodik élet) címmel. Egy évvel később

cseh nyelven is megjelent Druhý

dech címmel. Írt néhány, orvosi kör-

nyezetben játszódó regényt is. Ezek

közül kiemelkedik A donor című or-

vosi thriller, amely 1997-től magya-

rul is olvasható. S bár a regény első-

sorban a génsebészetről szól, „a szer-

ző megjegyzése” vonatkoztatható az

orvostudomány egészére: „A tudá-

sért, a végső igazságért folytatott ku-

tatómunkát sohasem szabad megza-

bolázni, de az eredmények felhasz-

nálását igenis ellenőrzés alatt kell

tartani. A civilizáció míves, de vé-

kony furnérborítás a vaskos barbár-

ság fölött, ugyanígy az etikus, kris-

tálytiszta tudomány is csak vékony

zománc a kutatások eredményeinek

szándékos vagy akaratlanul gonosz

felhasználásán.” 

Barnardnak 1967-ben a remény-

nek köszönhetően nemcsak saját

egészségét, hanem kutatómunkája

sikerét is sikerült „ellenőrzés alatt

tartania”. A kerek évforduló jó alka-

lom arra, hogy ne csak a híres orvost,

az első szívátültetőt, hanem a beteg-

ségét a remény segítségével legyőző

Embert is lássuk benne.

dr. Kiss László
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Az országban jelenleg létező, hallássérülteknek fenn-

tartott speciális intézmények elsősorban hangzó nyelven

oktatnak, bár megjelenik itt-ott a jelnyelven vagy jelesített

szlovák nyelven való oktatás is. A bilingvális oktatás a si-

ketek speciális iskolái esetében azt jelenti, hogy az oktatás

egy része hangzó nyelven, a másik része pedig jelnyelven

valósul meg, miközben a hangzó nyelv írott formájának

elsajátítása helyeződik előtérbe, s mindez kidolgozott ok-

tatási módszerek mellett valósul meg. És mindenekelőtt: a

jelnyelvet tekintik első elsajátítandó nyelvnek, és csak azt

követi a hangzó nyelv írott/beszélt változata, mivel a bi-

lingvális megközelítés szerint a jelnyelv az, amelyet a pre-

lingvális siket gyermek a legtermészetesebb úton elsajátít.

Ilyen, a bilingvális oktatás fentebb vázolt modelljének

megfelelő intézmény Szlovákiában jelenleg nincs.

Hogy melyik siketiskolában mennyire, milyen mérték-

ben, azaz milyen százalékarányban van jelen a szlovák jel-

nyelven való oktatás, az változó. Elsősorban attól függ,

mennyire hajlik a gyógypedagógus ennek használatára,

mennyire ismeri a szlovák jelnyelvet, illetve valamilyen

mértékben attól is, hány siket és nagyothalló gyógypeda-

gógus dolgozik az adott speciális oktatási intézményben,

mivel tőlük jobban elvárható a szlovák jelnyelven való ok-

tatás. Valamint különbséget lehet tenni a siket és a halló

gyógypedagógus jelnyelvhasználata között is: míg az előb-

bi a szlovák jelnyelvet használja, addig az utóbbi a jelesí-

tett szlovákot. Az alapvető oktatási nyelv ezekben az in-

tézményekben a hangzó szlovák nyelv és esetleg a szlovák

jelnyelv, jelesített szlovák. De mi a helyzet a szlovákiai

magyar siketekkel ezekben az oktatási intézményekben,

akik duplán számítanak kisebbséginek? Ők hogyan tanul-

ják a jelnyelvet, és hogyan a magyar nyelvet? Szlovák jel-

nyelvet tanulnak, vagy esetleg ismerik a magyar jelnyelvet

is? De ha ezekhez nem férnek hozzá, akkor hogyan sajá-

títják el a szlovák nyelvet? 

Szlovákia területén jelenleg nincs olyan speciális intéz-

mény, amely kizárólag szlovákiai magyar hallássérülteket

fogadna, és magyar nyelven, magyar jelnyelven is oktatna.

(Szemben pl. az erdélyi magyar siketekkel: náluk van egy

speciális oktatási intézmény Kolozsváron, ahol magyar

tannyelven folyik az oktatás, és elvétve megjelenik a ro-

mániai magyar jelnyelv is).  

A magyar siket gyerekek igazán speciális helyzetben

vannak, ők a szlovák siketekkel együtt elsősorban szlovák

nyelven tanulnak. Legfeljebb a magyar nyelvet ismerő lo-

gopédusok és a gyerek szülei, ill. családi környezete segít-

het abban, hogy ne szoruljon annyira háttérbe a magyar-

nyelv-tudása. Ilyen gyermekek azonban olyan szórványo-

san találhatók ezekben az oktatási intézményekben, hogy

ma már képtelenség volna létrehozni számukra egy speci-

ális külön osztályt. A szlovákiai hallássérültek tanintézmé-

nyei közül a losonci speciális iskola mondhatja el magáról,

hogy külön foglalkozott a szlovákiai magyar hallássérült

gyermekek magyar nyelvű oktatásával, olyan módon, hogy

bizonyos tantárgyakat, elsősorban magyar nyelv és irodal-

mat és történelmet magyar nyelven oktattak, a többi tár-

gyat pedig szlovákul. Magyar logopédiai foglalkozáson

vettek részt, így nem merült feledésbe a magyar nyelv sem.

A magyar jelnyelv itt nem kerül előtérbe, mivel az iskola

orális módszerrel oktatott és oktat. Az alsó tagozaton tan-

tárgyként bevezették a szlovák jelnyelv oktatását. Az em-

lített iskolában utoljára 2005-ben volt ilyen külön osztá-

lyuk a magyar gyermekeknek, azóta ez is megszűnt. En-

nek oka a tanulók számának csökkenése, valamint az in-

tegráció mint módszer és lehetőség elterjedése. A szülők

előnyben részesítik a többségi általános iskolát, egyrészt

mert általában közelebb van, másrészt pedig mert a gyer-

mekük hallókkal együtt tanulhat. A mai helyzet szerint,

ha a speciális iskolába évfolyamonként 1-1 magyar hallás-

sérült tanuló jelentkezik, akkor ilyen létszámmal nem

nyithatnak külön osztályt. Az iskola emellett mindig al-

kalmaz és alkalmazott magyar nyelvű gyógypedagógust,

logopédust, tehát a magyar nyelv átadása az iskolának

nem okozott gondot. Ami a további nyelveket illeti, az ok-

tatás a mai napig orális módszerrel történt és történik,

szinte kizárólag hangzó nyelven. A szlovák jelnyelv mint

oktatási nyelv nincs előtérben, az iskolai kommunikáció

során elsősorban az ott dolgozó hallássérült gyógypedagó-

gusok alkalmazzák. Szó sincs tehát szlovák jelnyelven va-

ló oktatásról vagy a magyar jelnyelv esetleges jelenlétéről.

A létszám és profilváltozás miatt tehát itt is hasonló

helyzet alakult ki, mint a többi iskolában, ahol megfor-

dulhatnak magyar nemzetiségű hallássérültek: legfeljebb

a logopédiai ellátást tudják megadni a tanulónak magyar

nyelven. 

Lehetséges-e azonban, hogy a szlovákiai magyar siket

ismerje a magyar jelnyelvet? Elméletileg igen. Mikor Lu-

cia Molnár Satinská megjelentette 2016. október 16-án az

Új Szóban a Magyar jelnyelv Szlovákiában? című cikkét,

felvetette a magyar jelnyelv jelenlétét Szlovákia területén.

Két- vagy háromnyelvű lehet-e 
a szlovákiai magyar siket? II.



7

tanulmány

2017/6

Valószínűleg abból indult ki, hogy vannak olyan országok,

ahol a többségi nyelv mellett létező kisebbségi nyelv ha-

sonlóképpen jelen van a siket közösségen belül is, sőt az

oktatásban is: a többségi nemzeti jelnyelven való oktatás

mellett helyet kap a „kisebbségben levő”  jelnyelv is. Az

Európai Unión belül ilyen országok közé tartozik: Belgi-

um (flamand és vallon jelnyelv), Észtország (észt és orosz

jelnyelv), Spanyolország (spanyol, katalán és galiciai jel-

nyelv). Régebben Finnországban (finn és finnországi svéd

jelnyelv) a finnországi svéd siket gyermekeknek volt önál-

ló iskolájuk is, de ez a csökkenő létszám, illetve más forrá-

sok szerint az oktatás színvonalának csökkenése miatt

megszűnt (Hoyer, 2004). 

Hogy ismerik-e a siketek a magyar jelnyelvet Szlová-

kiában, erről nem készült kutatás, csupán tapasztalati

megfigyeléseinkre támaszkodhatunk. Úgy figyeltük meg,

hogy a szlovák jelnyelvet használó közösségen belül főleg

az idősebb nemzedék tagjai – akik kommunikációs esz-

közként használják a szlovák jelnyelvet, a magyar és a

szlovák nyelvet – között fordul elő szórványosan némi

magyar jelnyelvi ismeret; főleg azoknál, akik a magyar

nyelvet is magasabb szinten tudják, továbbá a losonci spe-

ciális iskola külön fenntartott osztályát látogatták, föld-

rajzilag közelebb laknak a magyar siket közösség tagjai-

hoz, és rendszeresen kapcsolatokat tartanak velük. A ma-

gyar jelnyelvet ebben a „nyelvművelő csoportban” csak

azok a szlovákiai magyar siketek ismerik, akik különböző

célokból hosszabb ideig Magyarországon tartózkodnak,

és szorosabb, rendszeres közösségbeli kapcsolatokat ala-

kítottak, alakítanak ki a magyarországi siketekkel. A leírt

tények kapcsán tehát a szlovákiai magyar siketek nyelv-

használatát próbálnánk összegezni. Szeretnénk azonban

megjegyezni, hogy a siketek, nagyothallók többnyelvűsé-

gét, nyelvhasználatát nem azon a nyelvi szinten kell meg-

ítélni, mint a hallókét: mint ahogy pl. Lucas (1994, to-

vábbá Lucas és Valli 1989, in: Bartha 2004) megjegyzi;

két- és többnyelvű nyelvhasználatuk sok tekintetben tük-

rözi a bilingvizmus általános jegyeit, számos tekintetben

azonban el is tér a hallók kétnyelvűségétől. A napi ta-

pasztalat az, hogy orális vagy írott nyelvi produkcióban a

hangzó és írott nyelveken gyakoriak náluk a nyelvi hibák.

Azonban a laikusok számára az gyakran kevésbé nyilván-

való, hogy e hibák előfordulása szabályos természetű, ha-

sonlóak azokhoz a grammatikai hibákhoz, amelyeket az

idegen nyelven tanuló hallók ejtenek. 

Tehát – a megfigyelések alapján – a szlovákiai magyar

siketek és nagyothallók nyelvhasználatát a következő cso-

portokban összegezhetjük, miközben a sorrend nem tük-

rözi az egyes nyelvek használatának arányossági felosztá-

sát, sem azt, hogy melyiknek a használói vannak többség-

ben Szlovákia területén:

1. szlovák jelnyelv, szlovák nyelv, magyar nyelv;

2. szlovák jelnyelv, szlovák nyelv;

3. magyar nyelv, szlovák nyelv.

Ennek az etnikai és nyelvi kisebbségnek a bővebb nyelvi

tudásáról, nyelvhasználatáról, a közösségen belüli státusáról,

társadalmi integrációját elősegítő szerepéről, esélyegyenlő-

ségének biztosításáról – akár az etnikai magyar halló kö-

zösségen belül is – átfogóbb kutatásra volna szükség.

Hefty Angéla adjunktus, ELTE BGGYK

Gyógypedagógiai Módszertani és Rehabilitációs Intézet és

Atipikus Viselkedés és Kogníció Gyógypedagógiai Intézet
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AAK – ünnepi csokorba kötve 

Délelőtt a friss nemzetközi és ma-

gyarországi gyógypedagógiai, nyelv-

fejlődési, pszichológiai, informatikai,

őssejtkutatási, beszédszintetizálási tu-

dományos eredményeket mutatták be.

A délutáni előadók arról számoltak

be, hogyan alkalmazzák az AAK-t a

különböző fogyatékosságokhoz tár-

suló súlyos beszéd- és kommunikáci-

ós zavarok terápiájában.

A jelenlevőket Czeizel Barbara, a

kora gyermekkori intervencióért fele-

lős miniszteri biztos köszöntötte.

Márkus Eszter, az ELTE Bárczi

Gusztáv Gyógypedagógia Karának

dékánhelyettese arról beszélt, hogy az

AAK oktatása egyre hangsúlyosabb

szerepet kap a gyógypedagógus-kép-

zésben, és a gyógypedagógiai alap-

képzést náluk elvégző szakemberek

több mint felének lesznek AAK-

alapismeretei. Lányiné dr. Engel-

mayer Ágnes c. egyetemi tanár elő-

adásban kiemelte, hogy a mozgáskor-

látozott és súlyosan, halmozottan fo-

gyatékos személyek diagnosztizálásá-

ban fennálló hibalehetőségek miatt

diagnosztizálás helyett állapotmegis-

merésre, a defektusok leltározása he-

lyett az erősségek számbavételére van

szükség. Mindeközben az AAK-tu-

dásnak és -eszközöknek kiemelt sze-

rep jut, hiszen a nem beszélő gyer-

mek vizsgálatához nem verbális

módszerek kellenek. Dr. Sarkadi An-

na, az Uppsalai Egyetem professzora

az AAK-eszközök mindennapi hasz-

nálatára vonatkozó felmérés kapcsán

arra hívta fel a figyelmet, hogy ha az

eszközhasználat a gyakorlatban nem

éri el a kívánt célt: a gyermekek kom-

munikációs függetlenségét, hogyan

lehet ezen változtatni a minőségfej-

lesztés tudománya által meghatáro-

zott szempontok alapján. Németh

Géza, a BME Távközlési és Média-

informatikai Tanszékének oktatója

hangsúlyozta, hogy a legjobb techno-

lógia sem ér semmit, ha az orvosok,

támogató szakemberek és a szükség-

ben levő végfelhasználók nem tudnak

róla. Szólt arról is, hogyan használha-

tó a gépi szövegfelolvasás (TTS –

Text to Speech) az AAK-alkalmazá-

sokban, illetve hogy az alkalmazások

használhatóságát növelné, ha lenné-

nek módszereik az ügyfél számára

legmegfelelőbb TTS-hang kiválasz-

tására vagy létrehozására. Ígéretes

megoldás lehet erre hangbankok lét-

rehozása. Zsombori Balázs egyetemi

hallgató a beszédben akadályozott

emberek kommunikációjának segíté-

sére, fejlesztésére szolgáló új magyar

szoftvereket, köztük a Verbalio szoft-

vercsaládot mutatta be. Dr. Sarkadi

Balázs akadémikus azokról az új

technológiákról tartott izgalmas elő-

adást, amelyek legfontosabb célja a

súlyos betegségek megelőzése és a

helyreállító (regeneratív) gyógyítás

eredményes alkalmazása. A veleszü-

letett és öröklődő vagy az élet során

szerzett sérülések nyomán kialakuló

súlyos fogyatékosságok jelentik az új

gyógyító módszerek számára a legna-

gyobb szakmai és etikai kihívásokat.

Az őssejteknek fontos szerepük van a

helyreállító orvoslásban, de veszély-

források is: a belőlük előállított sejtek

nemcsak gyógyíthatnak, hanem ha

elszabadulnak, daganatot is okozhat-

nak, ezért alkalmazásuknak erősen

ellenőrzött folyamatnak kell lennie.

Kálmán Zsófia az AAK-t egy el-

térő színeiben is harmonikus virág-

csokorhoz hasonlította. Az egyes szí-

neket a jog, gyógypedagógia, logopé-

dia, nyelvészet, informatika, biotech-

nológia, orvostudomány, társadalom-

tudomány jelenti. Mint mondta, az

AAK magyarországi útja a civil kurá-

zsi szép példája, és megérett arra,

hogy mindenütt otthonra leljen az

országban: az egyetemi katedrák ku-

tatási programjaiban, a fejlesztő-ne-

velő iskolákban vagy a legeldugot-

tabb vidéki települések gyógypeda-

gógiai intézményeiben.  

Előadása után interjút adott a Ca-

rissiminek. Elmondta, hogy 1981-

ben Kanadában egy víziót, iránytűt

láthatott, hogy efelé érdemes halad-

ni. „Igazi alkotás volt, mert nulláról

kellett indulni, partnereket keresni,

kitalálni, hogy magyar nyelven, a

magyar viszonyok között, a magyar

családoknak, magyar pedagógusok-

nak mi lenne az elfogadható, követ-

hető jó minta. Sok bukfenc, nehéz-

ség volt, de ha másért nem, az alko-

tás öröméért megérte.” Az egyik elő-

adó, egy édesanya a Bliss Alapít-

ványt a kommunikáció fellegvárának

nevezte. „Ez nagyon-nagyon meg-

melegítette a szívemet – ismerte el

A budapesti Bliss Alapítvány 1987-ben történt létrehozása dr. Kálmán

Zsófia gyermekorvos nevéhez fűződik. Az alapítvány 30 éve az akadályozott

kommunikációval élők szolgálatában áll. Ez alatt az idő alatt a kanadai gya-

korlatot alapul véve Magyarországon sikerült elterjeszteni a súlyos beszéd- és

kommunikációs zavarok terápiájában alkalmazott augmentatív és alternatív

kommunikációt (AAK), s az AAK-val foglalkozó szakemberek Kálmán Zsó-

fia kezdeményezésére 1995-től kétévente egy-egy kelet-közép-európai or-

szágban cserélik ki tapasztalataikat. (Idén Bukarest volt a vendéglátó, a követ-

kező tanácskozás 2019-ben Pozsonyban lesz.) 

A jubileumot munkával ünnepelte az alapítvány. Októberben nagyszabású

konferenciát szervezett Budapesten, amelyen különböző tudományterületekről

olyan szakemberek mutatkoztak be, akik egyre szélesebb körben használják az

AAK-t a speciális kommunikációs igényű emberekkel való foglalkozás során. 
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Kálmán Zsófia, aki munkája legna-

gyobb eredménynek azt tartja, hogy

nincs az országnak olyan része,

ahonnan ne lett volna jelentkező er-

re a konferenciára. – Ezerszámra

vannak tanítványaim országhatáron

belül és kívül. Ez az igazi

nagy eredmény, meg amiről

egy anya beszélt, hogy meg-

tanult kommunikálni a gye-

rekével, és utána elkezdett

azon gondolkodni, hogy a

gyereke hogyan fog kommu-

nikálni a világgal. Amikor

ezt a szakmát elkezdtem, ak-

kor egy ilyen gyermeket vagy

betettek volna egy egészség-

ügyi otthonba, vagy otthon

marad a négy fal között. So-

ha senkinek nem jutott volna

eszébe, hogy ebben a kisgyerekben

van gondolat, érzelem, lehetnek vá-

gyai. Most már egyre kevesebb em-

ber gondolja azt egy súlyosan, hal-

mozottan beszédképtelen emberről,

hogy a fejében nincs gondolat, a lel-

kében nincs érzelem. Ez a változás

az igazi eredmény.” Az AAK mód-

szerének magyarországi alkalmazá-

sához támogató és követő munka-

társakra talált a főorvos asszony,

emellett a családja is mellette állt,

sőt akadémikus férje és professzor

lánya is előadott a konferencián.

„Nemcsak ilyen kollégákat találtam,

akik jöttek velem az úton, hanem

egy olyan családi hátteret is, akik ezt

elviselték, segítették, megengedték.

Nálunk ez háromgenerációs konfe-

rencia, mert itt volt az unokám is,

aki önkéntesként dolgozott a recep-

ción. A férjem és a lányom a saját

szakterületéről közelítette meg a té-

mát, de a kommunikációhoz min-

denkinek köze van.” 

A Bliss Alapítványnál Kálmán

Zsófia már átadta a vezetést, de okta-

tóként, AAK-szaktanácsadóként és

gyermekgyógyászként továbbra is

dolgozik. Jelenlegi szerepét tudásának

átadásában látja. „Elmondani, megír-

ni, amit lehet. Ha az ember már vé-

gigjárt egy ilyen utat, akkor próbálja

meg azokat a gyöngyöket meg köve-

ket, amelyeket talált az úton, átadni.

Nem állítom, hogy a tapasztalataimat

más ember teljes egészében át tudja

venni, de talán elindítanak gondolat-

menetet, talán segítenek ahhoz, hogy

olyan gödrökbe, amilyenekbe én bele-

estem, ő már ne essék bele. Soha egy

pillanatig nem nyugszom meg, hogy

én már mindent tudok, hanem tanu-

lok és kutatok, s tovább igyekszem tá-

gítani a látókörömet. A Bliss Alapít-

vánnyal kapcsolatban pedig a legfon-

tosabbnak azt tartom, hogy megma-

radjon szellemi műhelynek; megma-

radjon az emberközpontúság, hogy a

gyermeket és a családját nézem, s

aszerint építem fel a programot,

ahogy annak az egyénnek, annak a

családnak a legjobb.” 

Kálmán Zsófia leköszönése után

Paless Eszter lett a Bliss Alapítvány

ügyvezetője, majd mikor újszülött

kislányával két évig otthon maradt, az

ügyvezetői teendőket Hórvölgyi No-

émi vette át. Jelenleg együtt töltik be

a posztot. Hórvölgyi Noémi logopé-

dusként kiemelten fontosnak tartja,

hogy sikerüljön másoknak átadni és

elterjeszteni Bagotai T. Györgyi mes-

terlogopédus csoportos kommuniká-

ciós programját: „Ugyanis a rászoru-

lók nagyon ritkán jutnak tartósan

egyéni terápiához, és a szakemberek-

nek szükségük lesz arra, hogy csopor-

tos kommunikációs tréninget tudja-

nak nyújtani a nem beszélő, súlyos

mozgássérült gyerekeknek és szüleik-

nek. A fejlesztő nevelés-oktatást vég-

ző iskolák számára pedig olyan peda-

gógiai programot szeretnénk részle-

tesen kidolgozni, amely te-

matikában is rugalmasan

beviszi az AAK-t.”

Paless Eszter főleg az ad-

minisztratív, pénzügyi szer-

vezéssel kapcsolatos dolgok-

kal foglalkozik az alapít-

ványnál. „Dolgozunk rajta,

hogy az iskola működtetése

mellett olyan, valóban szel-

lemi központot hozzunk

létre, ahol az AAK-val fog-

lalkozó különböző ágak

összefuthatnának, és az

egyes szakmák képviselői együtt tud-

nának dolgozni, gondolkozni, eszmét

és tapasztalatot cserélni. A jövőben

ennek próbálom meg az anyagi hátte-

rét megvalósítani. Az alapítvány mű-

ködéséhez a pénzen kívül elkötelezett

szakemberekre is szükség van. To-

vább kell folytatnunk a képzéseket,

hogy legyen Magyarországon elég

AAK-szakember. Kellenek olyan

eszközök, amelyeket a különböző

korcsoportokba tartozó kliensek

használni tudnak. Használatukat be

kell tanítani, kellenek diagnoszták,

akik a gyermekeket, fiatalokat, felnőt-

teket felmérik, hogy tudnak-e AAK-t

használni, és milyen eszközre van

szükségük. Különböző képzéseket

szeretnénk kidolgozni, s olyan köz-

pontként működni, ahol minden

szakember, szülő és érdeklődő megta-

lálja a számítását.  

Az, hogy Kálmán Zsófia után

megpróbáljunk valami hasonlót to-

vábbvinni, működtetni, nagyon nagy

feladat, de igyekszünk majd méltón

megfelelni neki. És ha megvannak a

célok, remélhetőleg az utat is megta-

láljuk hozzájuk.” 

Tóth Erika

Szaffner Gyula felvétele

Kálmán Zsófia
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Ma az akadálymentesítés kedvelt szlogen. Látunk aka-

dálymentesített utakat, járműveket és épületeket. Vajon az

autizmussal élő embereknek akadálymentessé válnak ezek

az eszközök, létesítmények? Ismerjük pontosan az igénye-

iket ebben a tekintetben?

Jelenlegi ismereteink szerint az autizmus a populáció

1%-át érintő fejlődési rendellenesség. Előfordulási aránya

az utóbbi időben folyamatosan emelkedik. Észszerű fel-

tennünk azt a kérdést, hogyan kellene segítenünk autiz-

mussal élő társainknak.

Az 1999 óta működő békéscsabai Aut-Pont Alapítvány

azzal a céllal jött létre, hogy támogatást nyújtson a térség-

ben élő, autizmus diagnózisú gyermekeknek, felnőtteknek

és családjuknak. Az eltelt idő alatt bebizonyosodott, hogy

mentorálás nélkül nem sikerül a gyermekek, felnőttek jól-

létét célzó otthoni vagy intézményi ellátás biztosítása, in-

tegrációja. Különböző színtereken (a család lakhelye, óvo-

da, iskola, szociális intézmény, egészségügy, közintézmé-

nyek) különböző, akár egyéni szükségleteknek megfelelő

támogatást kell biztosítanunk számukra. 

Mire van tehát szüksége egy autizmussal élő ember-

nek?

Az autista személyeknél megjelenő nehézségek speciá-

lis szükségletekhez vezethetők vissza. A kommunikáció-

nak, a társas kapcsolatok minőségének sérülése, a gondol-

kodásbeli rugalmatlanság, valamint a környezeti ingerek

eltérő észlelése mind olyan sajátosságok, amelyeket figye-

lembe kell vennünk a támogatás megtervezéséhez. Szük-

séges tehát ismernünk az autizmus természetét. (Erről

szakkönyvekben és az interneten lehet olvasni.)

Az egész világon hasonló szempontok alapján megha-

tározott irányelvek ismeretében kijelenthetjük: a legfonto-

sabb feladat a protetikus (támogató) környezet kialakítá-

sa. Otthon, szegregált intézményben vagy integrációban

egyaránt elkerülhetetlen ez a lépés. Segítségével átlátható-

vá, kiszámíthatóvá válik, érzelmi biztonságot nyújt a kör-

nyezet, térben és időben behatárolt lesz egy-egy tevékeny-

ség. A megfelelően kialakított közeg a kommunikációt is

támogatja. Minden esetben értelmezhetővé válik, hogy

mit kell tenni, mennyi ideig fog tartani, és hol kell tevé-

kenykedni. Ehhez ingerszegény környezetet kell biztosí-

tani, hogy az autizmusban használt vizuális segítségek jól

elkülönülhessenek, észrevehetők, értelmezhetők legyenek. 

Gondoljunk csak egy szimpla cipőcserére. „Hová ül-

jek?” „Hová tegyem a lábamat?” „Hová tegyem a levetett

cipőmet?” „Mit is kell egyáltalán csinálnom?” Ki gondol-

ná, hogy ennyi kérdés felmerülhet egy egyszerű öltözkö-

dési feladatnál? Ha ismerjük az autizmus természetét,

tudjuk, hogy ezek a kérdések egyenként nem fogalma-

zódnak meg, esetleges viselkedésprobléma azonban kiala-

kulhat a felismerhetetlen és átláthatatlan helyzetből. Ho-

gyan segítsünk? Mondjuk el szóban? Autizmussal élő tár-

sainknak gyakran nem segítség a verbális támogatás. Az

sem célunk, hogy mindig ott legyünk a cipőváltásnál. Ala-

kítsuk át a környezetet támogatóvá, hogy a tennivaló ért-

hetővé váljon számukra! Nem felejthetjük el azt sem, hogy

gyermekeink hamar felnőnek. Ha nem tanítjuk őket ön-

állóságra, felnőttkorukban is kiszolgáltatottak lesznek

környezetüknek. Joguk van méltó életet élni! Ehhez kap-

csolódó feladatunk, hogy minden körülmények között se-

gítsük kialakítani az egyén önmagához mérten legmaga-

sabb szintű önállóságát. Ezért olyan eszközöket haszná-

lunk, amelyek felválthatják a segítőt (családtagot, szakem-

bert), önállóságot tanítanak és biztosítanak, s mindig kéz-

nél lehetnek, bárhol használhatók. Ezek az eszközök a vi-

zuális segítségek. Tekintsük át, milyen alapvető vizuális

eszközöket alkalmazhatunk! 

Napirend

A napirend meghatározza az egyén napi elfoglaltságait

és sorrendjüket. Válaszol azokra a kérdésekre, hogy mi a

Infokommunikációs akadálymentesítés

A cipőváltás helye

Írott napirend 
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feladata, mi lesz a tevékenység után, mikor lesz a napnak

vége. Mindannyiunknak van napirendünk. Reggel, ébre-

dés után első dolgunk végiggondolni, mivel töltjük a na-

punkat, milyen feladataink vannak, hová kell mennünk.

Ez a szervezési nehézségek miatt nehéz egy autizmussal

élő embernek. Az érintett személy segítőjének (szülő, pe-

dagógus, gondozó) feladata előkészíteni: kirakni egy fix

vagy mobil (hordozható) napirendben. A későbbiekben

már – jó képességek mellett – írott napirendet is alkal-

mazhatunk.

Kommunikációt segítő eszközök

Lehetőséget kell teremteni ar-

ra is, hogy az érintett személy

esélyt kapjon, hogy ő maga is

kommunikálhasson. Így nem vá-

lik védtelenné. Az autizmusban

az érintett személyek nagy része

nem beszél vagy echolál (vissza-

mond). Ezért a kommunikáció-

hoz is támogatást kell biztosíta-

ni. Különböző alternatív kom-

munikációs eszközöket isme-

rünk már. A képcserés kommu-

nikációs rendszer talán a legis-

mertebb. Fejlett világunkban

egyre több az elektronikai segéd-

eszköz, a legegyszerűbbtől a ko-

moly, összetettebbekig. A kom-

munikátorok családjába tartoz-

nak azok az eszközök, amelyek már ki is mondják a sze-

mély helyett a mondanivalót. Tabletre, okostelefonra is ta-

lálunk programokat, melyek segítik az információcserét.

Időmérésre szolgáló eszközök

Nem feledkezhetünk meg az idő

problémájáról sem. Szintén a szervezési

nehézségek miatt létfontosságú kérdés,

hogy mire mennyi idő van. Hányszor

hallottuk már autista társainkat arról pa-

na szkodn i ,

hogy a mun-

kahelyi, csalá-

di problémáik

az időbeosz-

tásuk sajátosságai miatt kelet-

keznek?! Láttatnunk kell az

időt! Ez az egyén feladathely-

zetben maradásának látható

(vizualizált) eszköze is.

Tevékenységszervezés – munkarend

A már többször említett szervezési nehézségek miatt

egy-egy összetettebb tevékenység vagy feladathelyzet

(pl. tanóra, zene-, tornafoglalkozás) bonyolulttá és átlát-

hatatlanná válik, ha nem jelezzük egészen pontosan a

feladatrészeket. Számukból már látható az is, mikor van

vége a tevékenységnek, munkának. A támogatás a mun-

karenddel vagy foglalkozásrenddel megtörténik. Ve-

gyünk egy könnyen értelmezhető példát! Gyermekünket

mozgásos tréningre visszük. A tornaterembe lépve segít-

ség nélkül nem tudhatja, mi lesz a feladat, mennyi esz-

közön végzi, milyen sorrendben, és meddig tart majd a

foglalkozás. A munkarend segítségével ezekre a kérdé-

sekre választ kap.

Tevékenységszervezés – munkaszervezés

A feladatok elkészí-

téséhez is szükség lehet

a tevékenység megszer-

vezésére. Számunkra ta-

lán nem nehéz feladat

megfőzni egy kávét

vagy kitakarítani a la-

kást, mert sorba tudjuk

szedni gondolatban,

milyen lépésekből áll-

nak ezek a munkafolya-

matok. Autizmusban az

ilyen sorba rendezés

akadályba ütközik. A

folyamatot támogatni

kell, értelmezhető hely-

zetekkel, folyamatábrá-

val, alaplapokkal.

Egyéb 

vizuális segítségek

Érdemes a választás tanításáról is beszélnünk. Min-

dennapjainkban számos esetben eldönthetjük, hogy mit

veszünk fel, mit eszünk, hová megyünk. Autizmussal élő

társainknak is meg kell tanítanunk a választás hatalmát.

Ez szinte minden helyzetben tanítható választótábla se-

gítségével.

Az eddig felsorolt eszközök mellett számtalan egyéb,

jól vizualizált segítséget készíthetünk, melyek egy adott

problémát maguktól megoldanak. Az asztali naptár be-

vezetése a – jellemzően nehézségekbe ütköző – hajvá-

gás időpontjának megmutatásához vagy a társasjáték-

ban, játékban szereplők és a játék menetének láthatóvá

tételéhez használt nyilak és névtáblák mind- mind aka-

dálymentessé teszik egy autizmussal élő ember életét. 

Ne féljünk gondolkodni azon, hogyan támogathatjuk

őket!

Gyebrovszkiné Molnár Szilvia

gyógypedagógus, 

Aut-Pont Alapítvány, Békéscsaba

Kommunikátor 

Mobil napirend

Homokóra 

Time timer 
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Az egyik napsütéses novemberi délelőttön Molnár Il-

dikó szociális munkás autóján indulunk el az ekecsi szo-

ciális otthon három lakójával: Lakatos Terikével, Bodiš

Marošsal és Klamo Marcellel a csallóközkürti Bugárék

farmjára. Ildikó a pozsonyi Autistákat Segítő Társulás

(SPOSA) által meghirdetett Autizmussal élők munká-

ban című projekt keretében kezdett el az autista jegyeket

hordozó Majóval foglalkozni, de mivel több munkás kéz-

re is szükség volt, és a lakók szívesen vették a lehetőséget,

hárman, esetenként négyen is eljárnak oda, s Ildikó fel-

ügyeletével és útmutatásával hetente kétszer kilenctől dé-

lig önkéntes munkát végeznek. 

A farmon

Nagy lelkesen, ölelésekkel köszöntik Bugár Máriát, aki

a faluszéli kiserdőben mosolyogva várja őket. Kesztyű,

kertészolló, talicska, és hozzá is kezdenek. Terike és Mar-

cell önállóan dolgoznak, elég volt megmondani nekik, mi

a feladat, Majónak időnként elkel még a segítség. A rövid

tízóraiszünetben banán, csokoládé kerül elő Marika táská-

jából. Terike elmeséli, hogy legszívesebben egész nap itt

dolgozna; tetszik neki, és jól érzi magát kint a friss leve-

gőn. Sportolni is szeret, tagja az otthon focicsapatának,

gólt is rúgott már. Marcell is beszédes: büszkén mutatja,

ha megtelik zölddel a talicska, és máris tolja az erdőcske

végén levő farmra az állatoknak. Ő is szívesen maradna

még tovább. Majó szótlanabb, de nagyon foglalkoztatja,

hogy ismét elromlott a rádiója, s megígérteti Ildikóval,

hogy megjavítja neki.

Míg a kis csapat belemerül a munkába, Marikát kérde-

zem, hogy neki nem voltak-e fenntartásai a „munkásaival”

kapcsolatban, hiszen sokan ódzkodnak attól, hogy meg-

változott munkaképességű embereket alkalmazzanak. „Il-

dikó megkeresésére az első találkozás után igent mond-

tunk. Mindig is szerettünk adni, segíteni. 1993-tól vállal-

koztunk a férjemmel, gáz-, víz-, központifűtés-szereléssel,

eladással, de én már nagyon belefáradtam, ezért kiszálltam

belőle. Olyasmire vágytam, ami kikapcsolódást is nyújt. A

községtől sikerült megvennünk ezt a faluvégi telket. Elha-

gyatott erdős rész, csúnya szemétdomb volt rajta. Kitisztí-

tottuk, rendbe tettük, gyönyörű lett. Mindketten szeretjük

az állatokat, ezért a végében kialakítottunk egy farmot,

meg szerettük volna, ha a két kis unokánk nem felejti el,

hogyan kell tyúkot, kacsát etetni. Nem eladásra szánjuk,

saját magunknak és örömünkre csináljuk.  

Az ekecsi intézet lakóit a Jóisten rendelte az utunkba.

Nagyon sok örömet tudnak adni. Mikor megérkeznek,

megölelnek. Én is nagyon szeretem őket. Minden apró-

ságnak örülnek. Jó ezt látni. Gyógyítanak – mondja ne-

vetve –, és ha valami miatt nem jönnek egy héten, vagy mi

elutazunk, hiányoznak. Hiányzik a szeretetük, ami más

emberekben nincs meg. Vállalkozóként sok mindennel ta-

lálkoztunk, belőlük meg árad a szeretet. A »főnök bácsi«-

ról is nagy szeretettel beszélnek. Itt is kérdezték, hogy ki a

főnök bácsi. Engem kezdetben nem fogadtak el főnöknek,

de ez mostanra már megváltozott. A páromat megkértem

néhányszor, hogy jöjjön ki, mert keresik a főnök bácsit.”

Érzik, hogy szükség van rájuk

Az otthonbeli „főnök

bácsi”, Veres Tibor igazga-

tó is szívesen fogadta Mol-

nár Ildikó megkeresését,

hogy autista vagy autista

jegyeket hordozó lakójuk-

kal foglalkozna, illetve le-

hetőséget keresne neki a

munkaerőpiacon való ér-

vényesüléshez. „Azért

örültem neki, mert intéz-

ményünk részt vesz a kita-

golási programban, és ebbe

jól illeszkedik lakóinknak a

szabad munkaerőpiacon való elhelyezése. Számunkra ez

lehetőség. Egy fogyatékossággal élő vagy gondnokság

alatt levő ember foglalkoztatásakor figyelembe kell venni,

hogy megváltozott munkaképességű, és nem minden

munkát tud elvégezni, jogi akadálya azonban nincs annak,

hogy dolgozzon, akár rendes szerződéssel is. De erről na-

gyon keveset tudnak az emberek, a munkaügyi hivatalok-

ban is újdonságként kezelik, és kevés munkaadó hajlandó

alkalmazni a lakóinkat. Pedig legalább úgy, ha nem jobban

el tudják végezni a rájuk bízott, főleg fizikai munkákat,

mint egy dolgozni nem annyira vágyó egészséges ember.

Él bennük a tettvágy; korlátozott munkavégzésüknek fő-

leg egészségi okai vannak. Ha betanulnak egy munkafo-

lyamatot, nagyon jó minőségben rengeteget tudnak elvé-

gezni. S az, hogy dolgozhatnak, kedvező hatással van rá-

juk. Kialakul náluk egyfajta fontosságérzet, felelősségtu-

dat, emberi kapcsolatot találnak. Jót tesz nekik, hogy szük-

ség van rájuk, s nem fordult még elő, hogy ne szerették

volna meg őket. Általában olyanok hajlandók foglalkoz-

tatni őket, akik eleve szociális beállítottságúak, és segíteni

akarnak nekik. Keresetük egyébként teljes egészében az

övék, mert az ellátásuk más forrásból történik. A mi fel-

adatunk, hogy megtanítsuk őket a pénzzel bánni.”

Autizmussal élők munkában

Veres Tibor
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A projekt

A 2015-ben a dán Velux Alapítvány támogatásával in-

dult projekt az autizmussal élők társadalomba való integ-

rációját segíti Szlovákiában. Az ország nyolc régiójában tíz

szakember (job coach) vesz részt benne. A dunaszerdahe-

lyi régióban ketten vannak, egyikük Molnár Ildikó. Olyan

autista felnőtteknek nyújtanak munkavégzéshez támoga-

tást, akik már kikerültek vagy hamarosan kikerülnek az is-

kolából. Egy kutatásból kiderült, hogy az iskola befejezé-

se után több mint 90%-uk munkanélküli lesz. Magasan

funkcionáló kliensekről van szó, munkaképesek, csak au-

tizmusuk miatt korlátozottak a lehetőségeik. Felsőfokú

végzettségűek is vannak köztük, pl. Asperger-szindrómá-

sok, akiknek magas ugyan az IQ-juk, de érdeklődésük be-

szűkült, nagyon nehéz kimozdítani őket, zárkózottak. Kli-

enseik nagy része családban él, az egyedüli kivétel Majo az

ekecsi otthonból.

„Mindenkivel egyénileg foglalkozom – mondja el Ildi-

kó. – Majónál több mint fél évet szántam az ismerkedés-

re. Egy autistának nagyon specifikus szokásai vannak.

Nem biztos, hogy el tudja mondani, mit szeretne dolgoz-

ni; szoros kapcsolatot kellett kialakítanunk, hogy kiderít-

sem, mi felelne meg neki. Volt olyan kliensem, akinek még

a munka fogalmát is meg kellett magyaráznom. Fel kell

őket készíteni a munkára, segíteni az interjúkban, az élet-

rajz megírásában; ha értelmi sérülése is van, nekem kell

felkeresnem az igazgatót, kialakítani a munkavégzéshez

szükséges körülményeket, és asszisztálni is neki, amíg

igényli. Van, aki állandó segítségre szorul, másnak csak az

elején kell segíteni. Klienseim a legegyszerűbb kisegítő te-

vékenységeket végzik, amelyeket más nem is akar, egy au-

tistának viszont monoton voltukkal éppen megfelelnek.

Dolgoztunk farmon, lovaknál, kárpitosműhelyben. 

Ritkán várnak bennünket tárt karokkal. Azt tapaszta-

lom, hogy azok nyitottak, empatikusak, akik valamilyen

módon érintettek, van a családjukban autizmussal vagy fo-

gyatékossággal élő. A munkaadónak el kell magyarázni,

hogy milyen zavarról van szó, milyen környezetre van

szüksége egy autista dolgozónak. Rövid prezentációt ké-

szítünk számára az autizmusról, konkrétan az érintett sze-

mélyre vonatkozóan. Beszélünk a szokásairól és arról,

hogy nem kell mindig szó szerint értelmezni, amit mond.

A kollégákat is fel kell készíteni, hogyan kommunikálja-

nak vele. Családterápiával is foglalkozom, mert akarva-

akaratlanul belefolyunk a család életébe, és van is mit csi-

nálni a szülőkkel, testvérekkel vagy az iskolában.  

Harminc klienssel kezdtünk, és több mint a felét sike-

rült elhelyezni, ha nem állandó munkaviszonyba, akkor

legalább határozott időre szóló szerződéssel vagy mint

önkéntest, és többnyire részmunkaidőben. Az ő felkészí-

tésük úgy történik, hogy mivel az autistáknál jó a vizuális

megerősítés, először is lefényképezem a helyszínt, hogy

tudja, mi vár rá; aztán egy ideig csak ismerkedünk a hely-

lyel. Amikor látjuk, hogy már asszisztens nélkül is képes

dolgozni, keresünk számára olyan kollégát, akivel jó kap-

csolatot tud létesíteni, s aki később, ha mi már nem le-

szünk mellette, támasza lehet. Akinek pedig szüksége van

munkahelyi asszisztensre, annak próbálunk találni. 

Az iskolai integrációban is segítünk. Van egy iskolás

kliensem, aki azért kapcsolja le a lámpát, mert fényérzé-

keny, s azért fogja be a fülét, mert nagyon zavarja a zaj,

nem pedig azért, mert szemtelen, és nem érdekli, amit a

tanár mond. Sajnos, ezt sokszor még gyógypedagógusok-

nak is el kell magyarázni. A tanulók meg aztán igazán

nem értik, mi történik. Előfordul, hogy rájönnek, mivel

piszkálhatják. Kapcsolgatják a lámpát, hogy bosszantsák,

vagy kattogtatják a tollat, ami nagyon zavarja az autistát.

De azért előbb-utóbb megtanulják kezelni a helyzetet, és

elfogadják például, hogy nem fog égni a lámpa, inkább el-

húzzuk a függönyt, hogy világosabb legyen. 

Visszatérve Majóra: ő korábban nem végzett fizikai

munkát; az állóképessége sem volt jó, kevesebbet tudott

dolgozni, másfél óra alatt elfáradt. Most már sokkal töb-

bet bír, és jobban tud koncentrálni – a figyelemzavart is si-

került kicsit leküzdeni nála. A többieknél is látni a felelős-

ségérzetet. Tudják, hogy a reggeli után megyünk dolgoz-

ni. Mindenkihez bizalommal, szeretettel fordulnak, nincs

bennük előítélet. Bugár Marikával is szinte rögtön kiala-

kult a jó kapcsolat, és idővel egyre mélyül. 

A projekt célja az is, hogy felhívjuk a figyelmet az au-

tisták helyzetére. A korai fejlesztés már elég jól kibonta-

kozik, vannak speciális autista osztályok, esetleg a közép-

iskolákban is tudják kezelni őket, de az iskola befejezése

után nincs tovább. Munkaképes emberekről van szó, és

számuk rohamosan nő. Ez úttörő projekt. Márciusban zá-

rul, de bízom benne, hogy lesz folytatása, s újabb projek-

tek kapnak majd támogatást.” 

(t)

Balról: Majo, Marika, Ildikó, Terike és Marcell
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Teával kínál az egyik fiatalember,

Hosnedl Károly a Komáromi Kari-

tász nonprofit szervezet által működ-

tetett védett műhelyben, aztán megy

vissza dolgozni. Ilyentájt sok a mun-

ka, bár ahogy Hosnedl Natáliától, a

szervezet elnökétől megtudom, már

júliusban kezdenek készülni a kará-

csonyra, hiszen december közeledté-

vel több lesz a megrendelés. Asztali

díszeket, mikuláscsizmákat, adventi

naptárakat készítenek textíliából, pa-

pírból, koszorút fonnak, gyertyát ön-

tenek.

Míg a fiatalok végzik a munkájukat,

a másik helyiségben Hosnedl Natália

kezd bele élettörténetükbe, amely so-

kakéhoz hasonló, de abban minden-

képpen egyedi, ahogyan az édesanya

kezébe vette sorsuk alakítását: a kör-

nyezet közönyét, elutasítását látva, ma-

ga teremtett munkalehetőséget sérü-

léssel élő gyermekei számára.

– Mikor megszülettek, és kiderült,

hogy baj van, rögtön afelé vettem az

irányt, hogy fejlődnöm kell, meg kell

tanulnom bizonyos dolgokat. Egészen

más volt az életcélom, de nekik szen-

teltem az életem. A fiam születésekor

csak annyit mondtak a kórházban,

hogy azért fordul befelé a bal lábacská-

ja, mert mivel fiatal voltam, kicsi volt a

helye a méhben. Császármetszéssel

született, oxigénhiányosan, és újra kel-

lett éleszteni. Ezt azonban akkor el-

hallgatták előlem, csak később tudtam

meg. A lábával ortopéd szakorvoshoz

vittük, sínbe tették, naponta tornáztat-

tuk, kéthavonta kontrollvizsgálatra jár-

tunk. Három hónapos volt, amikor

szóltam a gyerekorvosnak, hogy a bal

kezét és lábát nem úgy használja,

ahogy a jobbot. »Semmi gond, anyuka,

főzzön neki répafőzeléket és rizsnyá-

kot, minden rendbe jön.« Nem így

történt. Egyéves korában megkapta az

első rohamot, az orvos szerint láz vál-

totta ki. De nem lázgörcs volt, hanem

epilepszia. A gyermekneurológus agy-

műtétet javasolt. A férjemmel nem

egyeztünk bele, elmentünk Pozsonyba,

ott aztán leírták papírra a diagnózist:

gyermekkori agyi bénulás. A két évvel

fiatalabb lányommal veszélyeztetett

terhesnek soroltak be, végül természe-

tes úton, de koraszülöttként jött a vi-

lágra. Őt is újra kellett éleszteni, és az

agyacskája szintén sérült, de nem olyan

súlyosan, mint a fiamé. Az volt a jó,

hogy a fiam születése után elmentem

Csehországba, és megtanultam a Voj-

ta-féle módszert. Rajta gyakoroltam, s

a lányommal már rögtön el tudtam

kezdeni a gyógytornát. Ő jobb állapot-

ban van, enyhe értelmi fogyatékos, a fi-

am középsúlyos.

– Hová jártak iskolába?

– Az iskoláztatásukkal mindenhol

akadályokba ütköztünk. Volt itt egy

speciálisnak nevezett óvoda, de láttam,

hogy nem úgy működik, ugyanis én

közben iskolákat végeztem, kutakod-

tam, hogy lehetne segíteni rajtuk. Az-

tán normál iskolába kezdtek járni, de

egyikük sem állta meg a helyét, ezért

speciális iskolába kerültek; ott is sérel-

mek értek bennünket, de elvégezték.

Talán nem kell magyarázni, hogy a

környezet hogyan reagál az ilyen dol-

gokra. Az 1980-as években még a

mostaninál is rosszabb volt a helyzet.

A továbbtanulásra olyan iskolát keres-

tünk, hogy bírják az iramot, ne érje

őket kudarcélmény. Férjemmel rátalál-

tunk a pozsonyi Patrongyár városrész-

ben levő speciális iskolára, Karcsi ker-

tészetet, gyümölcstermesztést és virág-

kötészetet, Adrika ugyanott könyvkö-

tészetet tanult. Nem voltak könnyű

évek; vasárnap vittük őket, pénteken

mentünk értük, de jók voltak a tapasz-

talataink. A lányomnál 19 éves korá-

ban, két hónappal a vizsgák előtt kide-

rült, hogy a sok baj mellett egy geneti-

kai betegsége, cisztás fibrózisa is van.

Ezt is el kellett fogadnunk. Befejezte

ugyan az iskolát, de kimaradt az éle-

téből a bankett és az, amikor ünnepé-

lyesen átveheti a végbizonyítványát.

Pedig ilyen ünnepi pillanatok megélé-

sére is szükség van. Mikor a fiam az is-

kola befejezése előtt állt, járni kezdtem

a virágüzleteket, hová lehetne elhe-

lyezni. Két hónapi sikertelen próbál-

kozás után mondtam a férjemnek,

hogy nem fogok senkinek sem könyö-

rögni. Több mindent tanultam, tudok,

szőni, varrni – nyissunk védett mű-

helyt. 

– Akadtak hozzá segítői?  

– Ez sem ment teljesen simán. Ko-

rábban a Komáromi Értelmi Sérülte-

ket Segítő Társulásnál dolgoztam. A

fiam oda kezdett járni, de láttam rajta,

hogy nem boldog, mert ott nálánál sú-

lyosabb esetek vannak. Az egyik kollé-

ganőmmel úgy döntöttünk, hogy nyi-

tunk valamit, ami az ő gyerekének is,

az enyémeknek is megfelel. A szabad-

időközpontban kaptunk egy helyisé-

get; ott szőttünk, kerámiáztunk. Aztán

a nagyszombati érsekség nyújtott segí-

tő kezet. Megismerkedtünk az általa

működtetett gondozószolgálat vezető-

jével. Eljött megnézni, mit csinálunk,

és felajánlotta nekünk ezt a helyiséget,

ahol most vagyunk, a Szent Anna-ká-

polna melletti házban. 2006 januárjá-

ban öt fiatallal kezdtünk. Hudek Ru-

dolf akkori esperesplébános egyetérté-

sével a többi helyiséget is rendbe tet-

tük, hogy létrehozhassuk a védett mű-

helyt; kaptunk rá anyagi támogatást a

munkaügyi hivataltól. Három év eltel-

tével – az volt ugyanis a feltétel, hogy

„Nekik szenteltem az életem”
Látogatás a Komáromi Karitásznál 
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három évig alkalmazni kell bennün-

ket – azt mondták, hogy nem kellünk,

mert nem dolgozunk haszonnal. Öt fi-

atalt foglalkoztattunk, el kellett dönte-

nünk, hogyan tovább. Ha otthon ma-

radnak, biztosan visszafejlődnek, és

minden összeomlik, amit kiépítettünk.

Ekkor döntöttünk úgy,

hogy megalakítjuk a Ko-

máromi Karitászt (Charita

Komárno, n. o.). Marad-

tunk az egyház épületében,

bérleti díjat fizetünk, de

nem tartozunk az egyház-

hoz.

– Mit sikerült elérniük?

– Sok mindennel pró-

bálkoztunk, hogy mire

tudjuk őket betanítani, mi

az, amit el tudnak végezni.

Előtte szakképesítést sze-

reztem többféle tevékenységre, hiszen

ahhoz, hogy valamit meg tudjak taní-

tani nekik, előbb nekem kellett elsajá-

títanom. Fő tevékenységünk a szövés

és a varrás, gyöngyöt fűzünk, ajándék-

tárgyakat, divatékszert készítünk. Új-

rahasznosított alapanyagokat haszná-

lunk fel. Mindig valami újat kell kita-

lálni. Kemencénk nincs, de 2009-ben

baráti viszonyba kerültünk egy ma-

gyarországi házaspárral. Nem lehetett

gyermekük, és felajánlották, hogy

megtanítják a fiatalokat agyagozni; ők

biztosítják hozzá az agyagot, műhelyt,

kemencét. Időnként felkerekedünk,

beülünk az autóba, és náluk készítjük

el a kerámiákat.

– Hogyan sikerül a termékeiket érté-

kesíteniük?

– Szerződést kötöttünk egy vállalko-

zóval, aki a boltjában értékesíti őket,

van weboldalunk (www.rucnevy-

robky.com), az interneten is sok meg-

rendelés érkezik. De kaptunk már hi-

deget-meleget. Azt is mondták már,

hogy minek dolgoznak »ezek«, mikor

van rokkantnyugdíjuk. 

Ha van bevételünk, fizetést és étke-

zési jegyet is kapnak a fiatalok. Hat óra

a munkaidejük, hogy győzzék a meg-

rendeléseket, mert több mint egy éve

csak hárman vannak – a két gyerme-

kemen kívül Beke Attila. Most jelent-

keztek ketten is, egy fiatal lány és egy

Down-szindrómás fiatalember, három

hónap a próbaidő, azalatt kiderülhet,

hogy mit tudnak; de adok nekik esélyt,

mert tudom, milyen az, ha valaki előtt

becsukják a kaput. Egy éve heti há-

rom-négy alkalommal önkéntesként,

vagy úgy is mondhatjuk, hogy szimpa-

tizánsként jár hozzánk egy autista fia-

talember, Kiss Csaba. Nagyon ügyesen

készít pálcikákat papírból, naponta

50-60 darabot is, senki sem képes

olyan precízen csinálni őket. Kará-

csonyfákat, kosarakat, különféle dísze-

ket fonunk belőlük. Hímezni is szépen

tud, és szívesen segít a konyhában. Ő

már megállta a helyét, szívesen alkal-

maznánk, de a szülők még haboznak,

mert az anyukát lebeszélik róla a szo-

ciális ügyi hivatalban. 

– Miből tudják fenntartani a mű-

helyt?

– Negyedévente kapunk állami tá-

mogatást a működtetésére. Több mint

három éve gondozószolgálatot indí-

tottam, négy gondozónővel. Beteg vol-

na is, de az is veszteséges, lehet, hogy

április után nem tudom majd folytat-

ni.

– A szervezet nevéhez méltóan más ka-

ritatív tevékenységben is részt vesznek.

– A hajléktalanokat segítjük. No-

vember 20-án szervezetünk idén is el-

kezdte az étkeztetésüket a városban.

Együttműködök egy helyi vállalkozó-

val, Kollár Zoltánnal. Az éttermeket is

bevontuk, a pékárut Földes István ado-

mányozza. Három csapatot szervez-

tünk; hétfőn, szerdán és pénteken van

ételosztás, a rászorulók délben meleg

ételt kapnak, estére kenyeret kenünk

nekik. Én Kollár Zoltánnal

péntekenként osztom az

ebédet, az előkészületekben

a fiataljaink is segítenek.

Megfőzik a teát, megkenik

a kenyereket, kiporciózzák

és becsomagolják 20-25

ember számára. Azokról

van szó, akik az utcán élnek,

és még a melegedőkbe sem

mennek be. Idén névre szó-

ló kártyát kapnak, azzal jö-

hetnek az ételért egy meg-

határozott helyre meghatá-

rozott időpontban. Mi nem megyünk

utánuk. Emellett folyamatosan szerve-

zünk gyűjtéseket rászorulók számára.

Ruhát, bútort, műszaki cikkeket gyűj-

tünk, Szél László pedig ingyen szállít-

ja őket el akár a környező települések-

re is. Fiataljaink segítenek a válogatás-

ban és a csomagolásban.

– Volt-e olyan időszak, amikor azt

mondta, hogy feladja, nem fogja tovább

csinálni?

– Sokszor. A kudarcok, sikertelensé-

gek, pénzhiány miatt. A férjemmel

eleinte voltak küszködések, de már be-

letörődött abba, hogy igen, ennek így

kell lennie. A gyerekeknek is van hová

menniük, van életcéljuk, és ő mindent

megtesz, hogy megteremtse az anyagi

hátteret. A rosszindulat is elkedvetle-

nít. Mikor keresztbe tesznek emberek,

hogy ne menjenek a dolgok. Most is el

vagyok keseredve, hogy mi lesz tovább.

Olyan megjegyzéseket is elhangzottak

a címükre, hogy ezek a »hülyék«. Kiké-

rem magamnak a nevükben is. Gon-

dolom, minden szülő, akinek van sé-

rült gyermeke, tapasztalt ilyet. De az-

tán jönnek a világos napok, és elfelej-

tem, hiszen a gyerekeimért teszem. 

(T. E.)

Balról: Hosnedl Károly, Natália, Adrianna és Beke Attila
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Kiemelkedés a szegénységből
Banglades a világ egyik legszegényebb

országa, pusztító éhínség és társadalmi

kirekesztettség jellemzi. Népessége több

mint 150 millió fő; ennek közel a fele a

szegénységi küszöb alatt (kevesebb mint

napi 1 dollárból) él, 60%-a írástudatlan.

Egyre több a hajléktalan ember, rengete-

gen élnek és halnak meg az utcán. Az öt

év alatti gyermekek csaknem fele alul-

táplált, a felnőttek 15,9%-a nem éri meg

a 40 éves kort, a születéskor várható

élettartam 61 év. Muszlim ország, ahol a

legfontosabb dolgokról a férfi dönt.

1971-ben vált függetlenné, és a válság

sújtotta országban a gazdasági fellendü-

lés beindítása s a szegénység enyhítése lett a fő cél. 

A Csittagongi Egyetem közgazdászprofesszora, Mu-

hámmád Junusz fejében született meg az a gondolat, hogy

a hitelképtelen, nagyon szegény bangladesi embereknek

induló tőkét biztosítson egy innovatív hitelezési rendszer

keretében (ezért később megkapta a Nobel-békedíjat). A

gazdasági kísérlet elsősorban a szegény, írástudatlan nők

megsegítésére irányult, hogy önállósítani tudják „kisvállal-

kozásukat”, és így jövedelemhez juthassanak. A kosárká-

kat, bambuszból készült székeket stb. utcán készítő és áru-

ló asszonyok nagyon kiszolgáltatott helyzetben voltak,

mert kézművestermékeik alapanyagát uzsorakamatos köl-

csönökből szerezték be. Az uzsorás nagyon alacsony áron

vásárolta fel tőlük az árut, így napi pár centért dolgoztak.

Junusz professzor úgy látta, hogy a nyersanyag beszerzésé-

hez szükséges minimális kölcsön gyökeresen megváltoz-

tathatná a mélyszegénységben élő családok életét. Első al-

kalommal saját maga 27 amerikai dollárt hitelezett 42 sze-

mélynek, azok pedig fokozatosan az utolsó centig törlesz-

tették. Így jött létre a mikrohitelezés és később a „szegé-

nyek bankja” vagy Grameen Bank (a grameen szó jelentése

a bengáli nyelvben ’vidéki’ vagy ’falusi’). 

Bevált mikrohitelezési programját felajánlotta a keres-

kedelmi bankoknak, de nem járt sikerrel, ezért kezdetben

maga vállalt kezességet a szegények által igényelt banki

kölcsönökért. Bebizonyosodott, hogy a modell működés-

képes. Fellelkesedve az eredményeken, 1976-ban megala-

pított egy gazdasági közösségi szervezetet, amely 1983-

ban kereskedelmi bankká alakult Grameen Bank néven.

A szegények bankja vidéken kínálja szolgáltatásait, al-

kalmazottai felkeresik a potenciális ügyfeleket és közössé-

geket. A kölcsön alacsony kamatozású, és nincs szükség

kezességre vagy más fedezetre. Ez a bank csak bizalmi tő-

két kér. A hitelt kérelmezők 5-6 fős szo-

lidaritási csoportokat hoznak létre, eze-

ken belül kölcsönösen segítik egymást a

részletek fizetésében. Mivel a falvakban

mindenki mindenkit ismer, a csoport

megbízható és felelősségtudatos embe-

rekből alakul. A hitelek a lehető leghosz-

szabb lejáratúak, átlaguk 160 USD körül

van, és közel 95%-ukat nők kapták. A

törlesztések alacsony összegűek. Fontos

szempont, hogy a Junusz-program sikeres

„vállalkozói” elkezdtek művelődni, iskolá-

ba járni, és a gyermekeiket is taníttatják. 

A Grameen Bank 90%-ban az ügyfe-

lek, 10%-ban pedig a kormány tulajdoná-

ban van. A hiteltörlesztésekből befolyt pénzt a nyereséggel

együtt újabb kölcsönökre fordítják. Ez a tény többek kö-

zött a szociális vállalkozás kiemelkedő jellemzője, vagyis a

társadalmi cél az elsődleges, nem pedig a profit maximali-

zálása. A szegények bankjának szolgáltatásait ma már

2200 bankfiókon keresztül csaknem 7 millió ember veszi

igénybe, és az ügyfelek nagy része megfelelően törleszt.  

A bank fokozatosan más ágazatokra is kiterjesztette üz-

leti tevékenységét. Ma 25 Grameen családi vállalkozás –

Grameen family – működik sikeresen, elsődleges céljuk a

szegénység enyhítése. 1984 óta a lakáshitelprogram jóvol-

tából 700 ezer házat építettek, átlagosan 190 dollár körüli

összegből. A pénzintézet koldusokat is támogat: hitelbe

kapnak mobiltelefont, és olyan helyeken kínálják szolgál-

tatásaikat, ahol nincs ilyen kommunikációs eszköz. Példa-

értékű a Grameen Danone szociális vállalkozás, amely

egészséges élelmiszereket kínál szegény bangladesi gyere-

keknek. Készítettek egy különleges joghurtot (Shakti

Doi), amely gazdag a vidéki gyerekek étrendjéből hiányzó

tápanyagokban (fehérje, kalcium, vas, vitaminok). Árát úgy

szabták meg, hogy a szegények is meg tudják fizetni (0,05

USD, átszámítva 4 eurócent).  

A bank sikerei bebizonyították, hogy a szegények is le-

hetnek hitelképesek; köztük a nők a legmegbízhatóbb

adósok, és a részletek törlesztése magasabb arányt ér el,

mint a kereskedelmi bankoknál. A helyi igényekhez alakí-

tott mikrofinanszírozás a szociális gazdaság olyan eszköze,

amely segít kitörni a szegénység ördögi köréből, munka-

helyeket teremt, és javítja a hátrányos helyzetűek életkö-

rülményeit. 

Pongrácz Éva

Közgazdaság-tudományi Egyetem, Pozsony

eva.pongracz@euba.sk
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Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán

novemberben tartották az ötödik fogyatékosságtudomá-

nyi konferenciát. Elnöke Könczei György DSc, a kar Fo-

gyatékosság és Társadalmi Részvétel Intézetének igazga-

tója volt.

A szervezők arra törekedtek, hogy a tanácskozásnak

tudományos és nagyon gyakorlatias aspektusai egyaránt

legyenek, s többek részvételével érdekes beszélgetés is ki-

alakuljon a címben jelzett témáról. Konferenciáikon meg-

mutatják a fogyatékosságtudomány sokszínűségét, milyen

sok oldalról lehet megközelíteni a világ bonyolultságát,

életünk bonyolult kérdéseit a fogyatékosságon keresztül.

„Az összes konferenciánk arról szól, hogy mit jelent em-

bernek lenni. Mára megérett a helyzet arra, hogy becsa-

tornázzuk a technológiát is” – mondja Hernádi Ilona

PhD, a Fogyatékosság és Társadalmi Részvétel Intézet

munkatársa. „Azt tapasztaljuk ugyanis – teszi hozzá Sán-

dor Anikó Drs –, hogy az az emberkép, amely korábban

jellemző volt – hogy az a felnőtt állampolgár, aki aktív, ép

testű, férfi, heteroszexuális és keresztény –, s amely egyéb-

ként nagyon mélyen benne van a társadalmunkban, nem

alkalmas arra, hogy leírjuk vele vagy értelmezzük a jelen-

legi fejlődést, állapotot. Nagyon sok olyan informatikai,

orvosi fejlődés van a természet- és társadalomtudomá-

nyokban, amely szükségessé teszi az újfajta emberképet.

Erről is beszélt A poszthumanizmus megközelítése: pro-

tézisek, technológiák és megtestesülés címmel tartott be-

vezető előadásában prof. Margrit Shildrick PhD (Linkö-

ping University); az ember-állat, ember-gép kapcsolat át-

értelmeződik, kicsit elmosódnak a határok. Nem egyértel-

mű, hogy ember-e, aki embertől született, mert sok olyan

mesterséges eljárás van, amely megváltoztatja az emberek

identitását, másfajta identitásokhoz vezet. Ezt kutatja ez a

terület.” Julia Bahner PhD (University of Leeds) előadá-

sában a fogyatékos emberek nemiségével, a szexuális asz-

szisztencia elméletével, gyakorlatával és politikájával kap-

csolatban tette fel kérdéseit. Lévay György bionikus kar-

protézisek fejlesztésével foglalkozó mérnök saját tapasz-

talatait mondta el: azokról a különböző reakciókról be-

szélt, amelyekkel a két felső végtagjának hiánya miatt

Amerikában és itthon szembesült. Csathó Ábel és Szom-

bathelyi Péter a vakok és gyengénlátók számára kifejlesz-

tett olvasókesztyűt mutatta be. Ez az eszköz tetszőleges

nyomtatott szöveget alakít át a látássérültek által is olvas-

ható Braille-írássá.  

„A poszthumanizmus vagy a poszthumán nem feltét-

lenül és nem csak az ember és a technológia kapcsolatát

jelenti, sokkal komplexebb kapcsolódásokról van szó, de

az átlagemberek számára a technológia és az ember kér-

dése a leginkább elérhető – szövi tovább a gondolatot

Hernádi Ilona. – A fogyatékosság kapcsán a technológia

főleg rehabilitációs kérdésként merül föl, az ún. ép több-

ség esetében pedig ilyen cél például a szuperemberré te-

vés. Tehát az ún. ép többségnél a technológia arra való,

hogy jobban lássunk, jobban járjunk, még jobban érzékel-

jünk, még, még, még… A fogyatékos emberekkel kapcso-

latban pedig arra szolgál, hogy valahogy megközelítsék az

átlagembert, az ún. ép embert. Az is nagyon izgalmas kér-

dés, hogy ez a fajta technológiai forradalom vagy fejlődés

elősegíti-e azt, hogy a fogyatékossággal élő emberek vég-

re becsatlakozhassanak az ember kategóriájába, és elke-

rüljenek ebből a »más«, »gyengébb«, »rosszabb«, »keve-

sebb« stb. kategóriából. A fogyatékossággal élő ember űr-

lénnyé vagy egészen furcsa lénnyé válik, ha nagyon sok

gépezet van a testéhez kötve, míg az ún. ép többség tagjai

hogyha ilyen szuperré fejlesztő gépeket használnak, cso-

dálattal vegyes elképedést váltanak ki másokból. Ez nagy

probléma. Az lenne jó, ha végre a diverzitás, sokféleség

lenne az elfogadott.” Sándor Anikó a fejlődés etikai vo-

natkozásaira hívta fel a figyelmet. „Például a nagyon jó

teljesítményű bionikus végtagok nagyon drágák, és csak

szűk réteg számára hozzáférhetők. Ezzel akár párhuzam-

ba vonható, hogy mozgalom alakult a 3-as metró aka-

dálymentes felújításáért – munkatársi közösségünk egy

része is támogatja –, ugyanis rengeteg pénzt költünk egy

olyan projektre, amelyről már tudjuk, hogy emberi jogo-

kat sért. És bizonygatnunk kell, hogy az akadálymentes-

séghez joguk van embereknek. Tehát amíg ekkora kont-

rasztok vannak, felvetődik a kérdés, hogy miért támoga-

tott anyagilag a bionikus végtagok fejlesztése, és miért

nem a társadalmi megközelítés, hogy a társadalom legyen

akadálymentes.” 

A kérdésre, hogy mit jelent a poszthumán emberkép,

sokféle válasz adható. Antal Zsuzsa számára – akinek ke-

rekesszékét, érintett emberként szerzett tapasztalatait fel-

használva, folyamatosan fejlesztik, hogy szemmel-fejjel

irányítható legyen – a közösségi hálón közzétett bejegy-

zése szerint: „Út az esélyegyenlőséghez!” 

(t)

Poszthumanizmus és fogyatékosság 
Mit jelent embernek lenni a 21. században? 
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Duray Zoltán neve ismerősnek

tűnhet olvasóink előtt, hiszen la-

punkban gyakran jelennek meg fény-

képei – a címlapon is, mint ebben a

számban –, több alkalommal a Caris-

simi rendezvényeire is eljött fényké-

pezni. Az alapiskolát és a gimnáziu-

mot szülővárosában, Szencen végezte,

majd 2007-ben a budapesti Gábor

Dénes Főiskola diószegi kihelyezett

tagozatán alapképzésben műszaki in-

formatika szakon szerzett diplomát.

Hallássérülése ellenére azonnal el tu-

dott helyezkedni grafikusként a Sinex

reklámügynökségnél. Németh Szi-

lárd, az ügynökség vezetője akkor úgy

gondolta, hogy esélyt kell adni olyan

embereknek is, akik valamilyen sérü-

léssel élnek. Találkozásunkkor el-

mondta: döntését később sem bánta

meg. „Azt tapasztalom, hogy ők job-

ban megbecsülik a munkát, mint

akiknek ilyen problémájuk nincs.

Tördel, grafikailag készíti elő nyomta-

tásra az anyagokat. Igaz, van pár do-

log, amelyhez alkalmazkodnunk kel-

lett. Kezdetben nem hagytuk itt

egyedül, mert gondjai voltak a telefo-

nálással. De most már ebből nem csi-

nálunk nagy ügyet. Azért jobb, ha van

itt valaki, ha klienssel tárgyal, esetleg

megkérjük a klienst, hogy jobban ar-

tikuláljon, vagy ismételje el, ha Zoli

nem érti, amit mond. Már megszok-

tuk, és működik, s a kliensek részéről

sem merült fel kifogás. Az elején vol-

tak nála nyelvtani problémák, de ma

már előfordul, hogy ő hívja fel a fi-

gyelmünket valami hibára, amely

esetleg a mi figyelmünket elkerülte.” 

Hobbija a fényképezés. Mivel na-

gyon szeret utazni, a világ számos or-

szágában járt barátaival, de az itthoni

tájakat is bebarangolta, s természete-

sen mindig viszi magával a gépét. A

fényképezés tudományát 2008-ban

tanfolyamon sajátította el – ma-

gas színvonalon. 2009-ben és

2010-ben a hallássérültek szá-

mára meghirdetett fényképpá-

lyázatokon két első és két máso-

dik díjat nyert Pozsonyban, ta-

valy második lett az Eperjesi ke-

rület fényképpályázatán, idén

pedig harmadik az MKP által

kiírt versenyen. Ebben az évben

több fontos esemény is történt

vele. Tavasszal megnősült. Fele-

sége, Ivica szintén hallássérült,

pedagógusasszisztensként dol-

gozik a hallássérültek pozsonyi

iskolájában. Útjaira ő is elkíséri.

Idén Rodosz szigetén és Velen-

cében jártak. Ilyenkor korán kelnek,

Zoli szeret napkeltéket megörökíteni,

Ivica pedig fut. Zoli vágya, hogy Nor-

végiában és Izlandon is fényképez-

hessen, de Thaiföldre, Malajziába és

Szingapúrba is szeretnének eljutni. 

Fényképeiből 2018-as lapozható

falinaptárt készített, és büszkeséggel

tölti el, hogy a 48. Szenczi Molnár

Albert-napok keretében november

11-én A csend világa címmel kiállítá-

sa nyílt egykori iskolájában, a helyi

magyar tannyelvű alapiskolában. Al-

kotásait Bedi Kata esztéta meleg sza-

vakkal méltatta: 

„Duray Zoltán most kiállított fo-

tóin különleges épületek és tájak lát-

hatók. Távoli utazásokra hív: Málta, a

Madeira-szigetek, Kanári-szigetek,

Görög-, Török- és Olaszország, Ka-

nada, az USA, Ausztria, Csehország

vagy éppen Magyarország látványos-

ságait mutatja meg. Sőt még a közelit

is úgy láttatja, hogy az egy messzi vi-

dék nevezetességének hat – a jókai ví-

zimalomról készített fotóira gondo-

lok. Ha valaki ismeri Zoli Facebook-

oldalát, akkor jól tudja, hogy Zoli év-

szakonként vissza-visszajár ide, talán

azért, hogy a malmot az időjárás vál-

tozásaival dokumentálja, s így az idő

múlását is. Veszélyes helyekről, szo-

A csend világa

Ivicával Velencében

A kiállításmegnyitón
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katlan perspektívából kapja lencse-

végre, hogy a környékbelieknek is újat

mutathasson.

Ha távolabbi vidékre utazik, az az

érzésünk, hogy a kiragadott részlet-

ben nemcsak az ország, város jelleg-

zetes vonásait, hanem az egész utazás

élményét, örömét akarja megmutatni.

Képei szinte mindegyikén megfigyel-

hetjük, hogy szeret távolabbról köze-

líteni, azaz: rálátást adni. Engedi,

hogy mi is közelítsünk a – számunk-

ra legtöbbször még nem látott – hely-

színhez. Láttat, de éppen csak annyit,

amennyi kíváncsivá tesz. Csendes

örömpillanatokat rögzít a távoli vidék

szépségének megmutatásában. Leg-

alábbis nekem az az érzésem, hogy

fotóiban a távoli úti célhoz való meg-

érkezés öröme sűrűsödik, melyben

benne van az odaérkezés sokszor fá-

radságos és hosszú útja is. De talán ez

is kell ahhoz, hogy amikor elérjük a

látni vágyott várost vagy tájat, akkor

felszabadultan tudjuk megélni a pilla-

natot, hogy időt hagyjunk a gyönyör-

ködésre. Ezek a fotók nem kiabálnak

és nem sietnek. Valahogy úgy képze-

lem a létrejöttüket, hogy Zoli csende-

sen szemlélődik, hosszasan keresi azt

a pontot, ahonnan jó lesz a kép. Az-

tán kattint, megnézi, odébb megy,

kattint. És így tovább; ez egy lassú fo-

lyamat. És talán éppen ezért sugároz-

nak végtelen nyugalmat a képei. Meg

talán azért is, mert nincsen rajta em-

ber. Az az ember pedig, aki a kamera

túloldalán van, a fotók tanúsága sze-

rint a harmónia, a szép megragadásá-

ra törekszik. Ha egyenként vizsgáljuk

a képeit, és ennek a harmóniának a

titkát akarjuk megérteni, rögtön fel-

tűnik, hogy mennyire figyel az ará-

nyosság törvényei szerinti komponá-

lásra, arra, hogy a képelemek egymás-

hoz való viszonyában a rend szépsé-

gét ismerhessük fel. Zoli képei nekem

a pillanat megélésének örömét hirde-

tik. A híres amerikai író, filmrendező,

aktivista, Susan Sontag szavai jutnak

eszembe: »Minden állókép egy-egy

kitüntetett pillanat, amelyet vékony

tárggyá formáltak át, hogy az ember

eltehesse, és újra átélhesse.«”

A kiállított fényképek karácsonyig

tekinthetők meg, ha tehetik, menje-

nek el megnézni őket. (t)

A Carissimi Nonprofit Alap 15 évvel ezelőtti megala-
kulásáról októberben hangulatos, bensőséges ünnepségen
emlékeztünk meg Füleken, Zupko Máriának, a szervezet
füleki kurátorának a kezdeményezésére.

A Carissimit Agócs Attila, Fülek polgármestere kö-
szöntötte. A városi önkormányzat szociális és egészség-
ügyi bizottsága s a helyi művelődési központ társrendezé-
sében az utóbbinak a bábtermében kiállítás nyílt sérült
gyermekek, fiatalok és felnőttek által készített rajzokból,
kis emléktárgyakból. A nagyszínpadon a város egészséges
gyermekei énekes, táncos, zenés műsort adtak, amelyre
meghívták a fogyatékossággal élő gyermekeket nevelő
családokat. Fülek valamennyi oktatási intézménye bemu-
tatkozott egy-egy műsorszámmal, eljöttek a tanulókat fel-
készítő pedagógusok is.

A kuratóriumi tagok Pozsonyból, Somorjáról és Buda-
pestről érkeztek, sajnos, néhányan nem tudtak ott lenni az

eseményen. Az egykori alapítók közül Bauer Edit és Bo-
rosné Környei Erzsébet elmondta, mi ösztönözte őket ar-
ra, hogy a nonprofit alapot életre hívják.

Borosné Környei Erzsébet férje 15 évvel ezelőtt Ma-
gyarország nagyköveti tisztségét látta el Pozsonyban. Első
gyermekük – aki ma már felnőtt – mozgássérültként szü-
letett, tehát ismerik a sorstárs szülők gondjait. 

„Mindnyájunkban valahol ott van a jóra való törekvés.
Ahhoz sem fér kétség, hogy mindenki tud segíteni, mert
nemcsak anyagi segítség a segítség: néha elég csak az oda-
figyelés, a jó szó, egy csepp szeretet” – fejtette ki Bauer
Edit, aki szociológusként, szakpolitikusként a szociális
kérdések egyik legismertebb szakértője a Felvidéken, majd
elmesélte néhány évvel ezelőtti kongói élményét, ahol a
legnagyobb szegénység közepette egy árvaház falán meg-
döbbentő feliratot látott: „Segíteni kiváltság.” „Nyilván ar-
ra nem szoktunk gondolni, hogy kiváltság, hogy segíthe-
tünk. Hogy van valami, amit tudunk, vagy éppen olyan
helyzetben vagyunk, vagy éppen csak az az előnyünk,
hogy egészségesek vagyunk. Kiváltságos helyzetben van
az, aki segíthet…”. Bemutatta az alap tevékenységét: 15
éve támogatja a sérült gyermekről gondoskodó családokat,
tájékoztat, szakmai segítséget közvetít szülőknek, pedagó-
gusoknak, és fontos feladata még a Carissimi folyóirat
megjelentetése. A legjelentősebb támogatók közül kie-
melte a szlovák kormányhivatalt, a budapesti Bethlen Gá-
bor Alapot, az OTP Bankot, a Pozsonyi Magyar Intéze-
tet, a Cserkészszövetséget és a sok magánembert, akik
adójuk 2%-át adományozzák a Carissiminek, hogy segít-
hessünk. Pogány Erzsébet

Füleken ünnepelt a Carissimi
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A világhírű neurológus idén nyáron töltötte
volna be 100. életévét. A hírnevet az ún. Voj-
ta-módszer kidolgozása hozta meg számára.
Ezt a gyógytornát napjainkban is világszerte
sikeresen alkalmazzák mozgássérült gyerme-
keknél és felnőtteknél egyaránt. Felnőtteknél
agyvérzés vagy baleset után, gyermekeknél el-
sősorban gyermekkori agyi bénulás diagnózis
esetén. Alkalmazható azonban gerincferdü-
lésre vagy nyitott gerinc esetében is. Gyermekkori agyi
bénuláskor a központi idegrendszer sérül, többnyire oxi-
génhiány következtében. Így az ilyen diagnózisú gyer-
mekeknél az egészséges emberek számára természetes
mozgás, illetve annak koordinációja csak gyógytorna ál-
tal fejlődik. Van, akinél sikerül az egészséges emberek
szintjére felfejleszteni, van, akinél, sajnos, nem. Vojta
professzor felfedezte, hogy olyan izmokat is újra műkö-
désbe lehet hozni, amelyeket sérülés következtében nem
vagyunk képesek akaratlagosan mozgatni, s a meggyen-
gült izmok újra aktívvá tehetők. A központi idegrend-

szerben ugyanis kódolva vannak bizonyos
mozgásminták. Arra is rájött, hogy az emberi
testen találhatók olyan pontok, melyek stimu-
lálásával fejleszthető a természetes mozgás.
Már az 1950-es évektől sikereket ért el mód-
szerével mozgássérült gyermekeknél. 

Élete során több mint száz tudományos pub-
likációja jelent meg. Munkáit több világnyelvre
lefordították. Egész életét neurológiai, gyer-

mekgyógyászati, valamint fizioterápiai kutatásoknak
szentelte.

1968-ban a szovjet megszállás elől Kölnbe emigrált. Az
ottani ortopédiai klinikán kutatott, majd 1970-től a mün-
cheni Gyermekközpontban dolgozott nyugdíjba vonulá-
sáig.

Módszerével számos páciens számára vált lehetővé álla-
potának látványos javulása vagy akár panaszainak teljes
megszűnése. Így sokan Vojta professzornak köszönhetik
életminőségük javulását.

Nagy Júlia (Forrás: g.cz)

Száz éve született Václav Vojta 

Novemberben Melioratio néven
magán-fejlesztőközpont nyílt Po-
zsonyban, az első olyan intézmény,
amely a szlovák fővárosban magyar
nyelven kínál fejlesztő foglalkozáso-
kat és terápiákat sajátos nevelési igé-
nyű gyermekeknek. A Csemadok-
székházban tartott megnyitóra elfo-
gadta a szervezők meghívását Peter
Krajňák oktatási államtitkár, s eljöttek
már működő intézmények szakembe-
rei, Pozsony vonzáskörzetébe tartozó
óvodák és iskolák vezetői, szülők, tá-
mogatók. 

Strédl Terézia pszichológus, gyógy-
pedagógus, a Selye János Egyetem
tanszékvezetője üdvözölte a kezde-
ményezést, amelynek készséggel lett a
fővédnöke, és az államtitkárnak cí-
mezve szavait hangsúlyozta, hogy a
legtöbbet azzal segítene a szaktárca,
ha az intézményt besorolná az iskola-
hálózatba. Ennek az indokolt elvárás-
nak a teljesülését egyelőre jogszabály
akadályozza, ugyanis annak az elő-

írásnak, hogy legalább három főállású
munkatársa legyen a központnak, je-
lenleg nem tudnak eleget tenni. „Va-
lamennyi munkatársunk részmunka-
időben dolgozik nálunk, mert nincse-
nek meg az anyagi feltételei annak,
hogy főállásban alkalmazzunk vala-
kit – mondja Kása Ildikó, a pozsonyi
Duna utcai alapiskola pedagógusa,
gyógypedagógusa, a most alakult in-
tézmény megálmodója, vezetője.
Azért érezte úgy, hogy tennie kell va-
lamit, mert a fia révén ő maga is érin-
tett, s mikor Pozsonyba jött tanítani,
azzal kellett szembesülnie, hogy szü-
lőként és pedagógusként nem talál
magyar szakembert, aki ezeket a
gyermekeket anyanyelvükön ki tudná
vizsgálni, fejleszteni, logopédiai kor-
rekciót végezni.

Elképzelése megvalósulásához tá-
mogatókra talált. Felkutatta a gyógy-
pedagógia, pszichológia, mentálhigié-
né, család- és párkapcsolat-segítés te-
rületén tevékenykedő szakembereket,

akik magyar nyelven végeznek fejlesz-
tést, terápiákat, tanácsadást, tartanak
foglalkozásokat. A fejlesztőközpont-
nak része egy magán-gyógypedagó-
giaitanácsadó, a fenntartását pedig
polgári társulás segíti. „Erre azért van
szükség, hogy pályázni tudjunk a mű-
ködésre vagy eszközfejlesztésre, mert
a szülő által a terápiákért, fejlesztésért
fizetett összeg előreláthatóan nem
lesz rájuk elég. A munkatársak 70%-a
egyetemi hallgató, ők önkéntesként
fogják segíteni a végzettséggel rendel-
kező szakembereket, akik mellett ta-
pasztalatot szerezhetnek” – hangsú-
lyozza Kása Ildikó hozzátéve, hogy az
egyéni terápiákat és tanácsadást a
Csemadok székházban kapott helyi-
ségben, a csoportosakat pedig az isko-
lákban fogják végezni.  

Az érdeklődők további részleteket a
meliorat.io honlapon tudhatnak meg,
ott a szakemberek elérhetőségét is
megtalálják. 

(t)

Magyarul Pozsonyban
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Grace néven öt évvel ezelőtt alakult
meg az egészségkárosodott és moz-
gáskorlátozott emberek nagypakai
szervezete. Tevékenységéről Sárközi
Tibor elnök küldött beszámolót. Eb-
ből idézünk.

„Az egyesület tagjai közt vannak
sérültséggel élők és olyanok, akik
kapcsolatban vannak ilyen személlyel,
ezért jól tudjuk, hogy egészségesként
sem mindig könnyű az élet, de egy-
más megismerésével, közös erővel le-
győzhetők a nehézségek. Jelenleg 45
tagunk van; jó kapcsolatokat ápolunk
számos külföldi és hazai egyesülettel,
szociális otthonnal és a falunkban
működő szervezetekkel. Ifjúsági cso-
portunknak egészséges fiatalok is
tagjai, akik segítik sérültséggel élő
társaik beilleszkedését, több kulturális
és sportversenyen is sikeresen részt
vettek. 2014-ben testvérszervezete-
inkkel megalapítottuk a Nemzetközi
Kulturális és Egészségmegőrző
Egyesületek Szövetségét. 2015-ben
beléptünk az Egészségkárosodottak
Szlovákiai Szövetségébe, és csatlako-
zunk rendezvényeihez. 2016-ban
tagja lettünk a Mozgáskorlátozott
Sportolók Szlovákiai Szövetségének,
s beneveztünk az országos asztalite-
nisz-bajnokságba.

Évente mintegy harminc rendez-
vényen veszünk részt, sokat mi szer-
vezünk közülük. Bekapcsolódtunk a
zöldprogramba, ott vagyunk számos
sport-, gasztronómiai, egészségmeg-
őrző, esélyegyenlőségi, érzékenyítő,
kulturális napon. Szociális intézmé-

nyeket látogatunk meg, a sérültséggel
élő fiatalokkal napi problémáikról
beszélgetünk, és bevonjuk őket a
programjainkba. Részt vettünk a
nagypakai székhelyű Fefosz (Felvi-
déki Fogyatékkal Élők Szövetsége)
által kiírt interligában, ahol egyesüle-
tünk sikeresen szerepelt: bocsában a
2. helyet érte el, dartsban pedig az in-
terliga bajnoka lett, és első ízben
nyerte el a Fefosz vándorserlegét. 

Kitűnő kapcsolatot ápolunk az
egészségkárosodottak nagymegyeri
egyesületével és a tatai Áhi Jóga
Egyesülettel. Két éve felvettük a kap-
csolatot a Csepel-szigeti Fogyatéko-
sok Sportegyesületével (Csefosz SE),
sikeresen pályáztunk velük a Nemze-
ti Együttműködési Alapnál, s több
közös rendezvényen vagyunk túl. Kö-
szönet illeti a SZAKC és a Pest me-
gyei Civil Információs Centrum
munkatársait, akik nélkül ez a kap-
csolat nem jöhetett volna létre. Na-
gyon jó a kapcsolatunk Zuzana Stav-
rovská fogyatékosügyi biztossal, a

munka- szociális és családügyi hiva-
tallal, továbbá Michaela Scherhaufe-
rovával, a Svet mobility igazgatónőjé-
vel, akihez bármikor fordulhatunk
szociális tanácsért.

Különböző segédeszközökkel segí-
tünk az idős és a sérültséggel élő em-
bereken. A többi nagypakai civil
szervezettel bekapcsolódunk a gye-
reknap és a karácsonyi vásár szerve-
zésébe, a falu szépítésébe. Felújítottuk
mind a három Paka játszóterét, részt
vállaltunk az iskola, az óvoda és a kul-
túrház takarításában. Az egyesület
tagjai részére állóképességet javító
üdülést biztosítunk.

Magunk is érezzük, hogy bár kis
egyesület vagyunk, nagy feladato-
kat vállaltunk, de sok segítséget ka-
punk a polgármester úrtól, a falu
vezetőségétől és a támogatóinktól.
Nekik köszönhetően tudjuk meg-
valósítani a terveinket. Bármiben és
bármikor fordulhatunk hozzájuk,
mindig segítő kezet nyújtanak ne-
künk.”

Grace, Nagypaka

Kedves Olvasóink! 

Időnként a nyomda ördöge rakoncátlankodik, előző számunk esetében azonban a számítógépé okozott zavart,

amikor a terjesztő cégnél belekontárkodott a címlistába. Emiatt sokakhoz a megrendeltnél kevesebb, másokhoz vi-

szont több példányban érkezett meg a Carissimi. Köszönjük, hogy a fölösleges példányokat visszaküldték, akik pe-

dig nem, remélhetőleg továbbították másoknak, így még többen megismerhették lapunkat. 

Elnézést kérünk a bonyodalmakért, és köszönjük azok megértését, akikhez késve jutott el októberi számunk.

Tóth Erika
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Lapunkban szívesen helyt adunk olyan írásoknak,
amelyek a Kárpát-medencében élő fogyatékos emberek-
ről, a velük foglalkozó szakemberekről, a szervezeteikben
végzett munkáról szólnak. Ezekből kiderül, hogy a föld-
rajzi távolság ellenére gondjaik, örömeik, tennivalóik ha-
sonlók. Bemutattuk már a Beregszászon élő, mozgássé-
rült Onufer Györgyöt, a Gyulafehérvári Caritas fogyaté-
kossággal élőket támogató szolgálatát, a Romániai Ma-
gyar Gyógypedagógusok Egyesületét, a Hargita Megyei
Mozgássérültek Szervezetét, a Dél-bácskai Körzet Disz-
trófiásai Egyesületének tevékenységét. Ez utóbbinak az
elnöke most újabb tudósítást küldött a vajdasági szerve-
zet életéről. 

Egyesületünk segít a tagoknak jogaik érvényesítésében,
az utazás, az iskolaépületek akadálymentesítésében, törek-
szünk az egészséges gyerekekkel (emberekkel) való teljes
szociális integráció megvalósítására, segítséget nyújtunk az
egészségügyi segédeszközök beszerzésében, munkahely-
keresésben, a mindennapi élet során jelentkező problémá-
ik megoldásában. Elkísérjük tagjainkat szakorvoshoz,
együttműködünk ideggyógyászokkal. 

Egyik legjelentősebb esemény egyesületünk életében a
nyári táborozás. Már kilencedik alkalommal jártunk a ma-
gyarkanizsai gyógyfürdőben. Idén 65-en – disztrófiás gye-
rekek, felnőttek és kísérőik – nyolc napot töltöttek a Tisza-
parti városban. „Fel a fejjel!” volt a tábor mottója. Ez
egyértelműen arra utal, hogy noha ezeknek a fiataloknak
szükségük van biztatásra, bizalomra és segítő kezekre, ma-
guknak is bízniuk kell önmagukban, hinniük abban, hogy
ezzel a betegséggel is együtt lehet élni, még ha bizonyos
korlátok között is. 

„A disztrófia öröklődő szövet-, illetve izomsorvadás.
Leggyakrabban már születéskor vagy korai gyermekkor-
ban jelentkezik, a betegek mozgása megnehezül, legtöbb-
jük idővel kerekesszékbe kényszerül. Van olyan típusa,
amellyel az érintett jó, ha megéri a 15. életévét, de olyan is,
amely nincs kihatással az élet hosszára – mondta Alek-
sandra Panović, az egyesület titkára. – A magyarkanizsai
gyógyfürdő vize a legmegfelelőbb ennek a betegségnek a
kezelésére. Itt minden lehetőségünk adott arra, hogy a vi-
zes terápiákon kívül egyéb érdekes, hasznos és szórakozta-
tó foglalkozásokat is tartsunk. Az ellátás és az elszállásolás
is teljesen rendben van, a gyerekek innen mindig vidáman,
testileg-lelkileg megkönnyebbülve mennek haza. Sajnos,
az orvostudomány fejlődésével sem sikerült elérni, hogy ne
szülessenek disztrófiás gyerekek, sőt, számuk növekvőben
van; ezzel párhuzamosan nekünk is mindig vannak újabb,
fiatalabbnál fiatalabb tagjaink. Az itt táborozók életkora

4-től 23 évig terjed. A táborozást minden évben meg tud-
juk szervezni, terjedelme a támogatástól függ, amelyet
projekttámogatásként tudunk magunknak biztosítani.
Körzetünkhöz 13 község tartozik, és mivel a vajdasági
szövetségen belül még Nagykikindán, Rumán, Zombor-
ban, Szabadkán és Pancsován is működik egyesület, a fel-
adatokat felosztottuk egymás között. Az egyik a sport-, a
másik a művelődési tevékenységet irányítja, mi az ifjúsági
táborokat szervezzük, és a disztrófiás gyerekeknek történő
pszichológiai segítségnyújtás biztosítása is feladatunk;
ezért a táborba sem csak a körzetünkből jöttek gyerekek és
fiatalok, hanem az egész tartomány területéről.”

Reméljük, a következő esztendőben is lesznek olyan tá-
mogatók, akik jóvoltából ezek a gyerekek újra elmehetnek
a magyarkanizsai rehabilitációs szakkórházba, hiszen ne-
kik a vizes terápiák adnak erőt, de reményt is arra, hogy ha
betegségükből nem tudnak is kigyógyulni, legalább álla-
potuk nem rosszabbodik tovább.

Egyesületünkben műhelymunkák is folynak. Idén kap-
tunk szövőszéket, tagjaink sálat, ponchót szőnek rajta;
ezenkívül sapkát, sálat, pulóvereket kötnek, dekupázst
készítenek, gipszből különböző figurákat öntenek, majd
kifestik őket, s üveg- és pohárfestés is folyik. December
3-án, a fogyatékossággal élők világnapján kiállítást szerve-
zünk Óbecsén közösen a sclerosis multiplexes betegekkel,
valamint a munkarokkantakkal. Ezen a napon a Tartomá-
nyi Képviselő-testület elnöke, Pásztor István is fogad ben-
nünket. A Mikulást mi nem ünnepeljük, mivel tagjaink-
nak csak mintegy 10%-a magyar. Szerb hagyomány sze-
rint újévre szokott a Télapó csomagot osztani a gyerekek-
nek. Játékot, édességet, kesztyűt, sapkát, sálat rejtenek a
csomagok. A műsorban a bohócok egy kis vidámságot
igyekeznek a gyermekek orcájára varázsolni.

Kovács Attila

Fel a fejjel!

Fénykép: Dél-bácskai Körzet Disztrófiásainak Egyesülete
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A pszichológus 
válaszol
Kedves Pszichológusnő!

Van egy hatéves autista kisfiam, há-

rom éve kaptuk meg a diagnózist. Fél év

múlva fog megszületni a húga, és nem

tudom, hogyan készítsem fel erre. Ő sem

szobatiszta, szótagokban kommunikál.

Mit tehetek azért, hogy ezt az érzelmi-

leg fontos eseményt minél zökkenőmente-

sebbé tegyem számára? 

Köszönettel: Egy aggódó anyuka

Kedves aggódó  Anyuka!

Testvér születése az első gyermek

számára mindig nagy, a család és az ő

h e l y z e t é t

egyaránt teljes

m é r t é k b e n

megváltoztató

esemény. Egy

e g é s z s é g e s

gyermek szá-

mára is új kö-

rülményeket teremt, amelyekkel nem

könnyű megbarátkozni. 

Egy autista gyermeknek is fontos,

hogy beszélgessenek vele az újszülött

érkezéséről. Lehet neki fényképeket

mutatni, hogy ő milyen volt kicsi ko-

rában. Nagyon fontos, hogy a baba

megszületésekor az ő megszokott he-

lye ne változzon, és a napirendje minél

kevésbé boruljon fel. Ez sokat segíthet

neki majd az alkalmazkodásban. Egy

játék babával el is lehet játszani, hogy

milyen lesz, ha hazahozzák majd a kis-

lányt. Mivel az autisták a szociális

készségekben ügyetlenebbek, a kézzel

fogható dolgok, mint például az anya

hasának simogatása, amikor a hugi ép-

pen rúg egyet, vagy a kiságy apával

együtt történő összerakása megköny-

nyítheti az esemény elképzelését. Ha

van a közelben olyan család, ahol

nemrég született baba, az ő megláto-

gatásuk is sokat segíthet a fiának.  

Boros Dóra Barbara 

tanácsadó szakpszichológus

Amikor a depresszió 
réme kopogtat
A karácsonyi

ünnepek köze-

ledtével nem-

csak a pozitív

érzelmeket él-

jük meg foko-

zottan, hanem

sok esetben a

depresszió, a

magány, az ér-

zelmi zavarok is

felerősödnek.

Előfordulhat,

hogy ezek az ér-

zések tartósan

jelen vannak

mindennapja-

inkban. A

rosszkedv, szo-

morúság, fá-

radtság követ-

keztében kiet-

lennek tűnik a

világ, és leküzd-

hetetlennek lát-

szanak az aka-

dályok. Ilyen

helyzetben külső segítségre van szükség, mert ebből az állapotból a saját ma-

ga erejéből ritkán kerül ki az ember. 

A szakértők egyetértenek abban, hogy azonnali segítséget jelent, ha vala-

kinek el tudjuk mondani gondunkat, ha meghallgatnak, megértenek ben-

nünket. A telefonos lelkisegély-szolgálatok jelentősége abban áll, hogy a krí-

zisben levő ember valakinek elmondhatja a problémáját. Már azzal, hogy ezt

megteszi, csökkennek nehézségei, enyhül a feszültsége, némileg megnyug-

szik. 

A vonal túloldalán levő szakember értő hallgatása és tanácsa megtörheti a

beszűkült állapotot, az egyén saját maga felé irányuló agresszióját és az eset-

leges öngyilkossággal kapcsolatos fantáziálását.

Ezért különösen fontos, hogy ebben az érzelmileg fokozott időszakban
figyeljünk magunkra és a környezetünkben élőkre. Akár magunk, akár
hozzátartozónk, ismerősünk kerül krízishelyzetbe, bizalommal fordulha-
tunk magyar nyelven, név megadása nélkül a Felvidéki Lelki Elsősegély
Telefonszolgálat önkénteseihez. Helyi tarifával éjjel-nappal fogadják a hí-
vását a 0918 500 333-as (Orange), illetve a 0904 500 338-as (T-Mobile)
számon.

(SZAKC)
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Könnyen érthető bibliai üzenetek 
„Minden népnek az ő nyelvén…!” – Sylvester János, 1541

„… a fogyatékossággal élő személyek másokkal azo-

nos alapon, az általuk megválasztott kommunikációs

formán keresztül gyakorolhassák a szólásszabadság és a

véleménynyilvánítás szabadságának jogát, beleértve az

információk és elgondolások keresésének, befogadásá-

nak és közlésének szabadságát…” (A fogyatékossággal

élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény, 21. cikk)

Az Immánuel Otthon és Iskola halmozottan fogyaté-

kos gyermekek, fiatalok számára nyújt egyedülállóan

komplex (oktatási, szociális, egészségügyi) szolgáltatást

1991 óta. Fenntartója a Debrecen Nagytemplomi Refor-

mátus Egyházközség. A napi tevékenység és események

során kiemelten fontos a lehetőségekhez mért minél ma-

gasabb fokú önállóság, a jogok gyakorlása. Ahogy a kor-

szerű hazai és nemzetközi fogyatékosságügyi dokumen-

tumok rögzítik: „A fogyatékos személyek nem jótékonykodás

alanyai, hanem jogok birtokosai. A fogyatékos személyek nem

beteg emberek, hanem saját sorsukért felelősséget vállaló, ön-

álló személyek.” Intézményünk ebben a szellemiségben

nyújtja szolgáltatásait, és az alapszolgáltatásokon túl

olyan feladatokat vállal, melyek össztársadalmi szinten

segítik elő ezeknek az elveknek a megvalósulását.

Az Immánuel Otthon és Iskola 26 éve keresi azt az

utat, formát, amellyel Isten üzenetét eljuttathatja halmo-

zottan fogyatékos gyermekekhez, fiatalokhoz. Számos

hittanóra, konfirmációs alkalom, áhítat, közös ünneplés

tanított arra a felismerésre, hogy ezek az üzenetek más

csatornákon (is) érkeznek, mint amit az emberi kommu-

nikáció során leginkább megszoktunk. Van egy egységes,

mindenki számára érthető nyelvezet, a szeretet nyelve,

ahogy Isten szól hozzánk, és ahogy mi is „beszélhetünk”

egymással akár szavak nélkül is. 

A reformáció 500. évfordulója kapcsán megerősödött

bennünk egy olyan bibliai kiadvány szükségességének

gondolata, amely azok számára is érthető, akiknek az ol-

vasás, írás, valamint annak megértése, értelmezése nehéz-

séget okoz. Számos gyermekbiblia, képes biblia van for-

galomban, amely enyhe értelmi fogyatékos emberek szá-

mára is megfelelő, azonban az intellektuális zavar súlyo-

sabb mértéke esetén ezek a könyvek nem használhatók.

Az értelmi, illetve súlyosan halmozottan fogyatékos sze-

mélyek számára a szövegek megértése nehezebb vagy ép-

pen lehetetlen, ezért nagyon fontos, hogy a kapott infor-

mációk egyszerűek és könnyen érthetők legyenek. A

könnyen érthető kommunikáció mindenki számára ért-

hető, nemzetközileg egységes nyelvezet, mely egyszerű

szavak, tőmondatok és képek segítségével teszi hozzáfér-

hetővé az információt, nem módosítva a tartalmán. Ez-

zel a módszerrel dolgoztak a kiadvány készítői is, amikor

a Biblia világából 30 gondolatot kiragadtak, gondosan

ügyelve arra, hogy az üzenetük ne csorbuljon. Ebben ér-

telmi fogyatékos emberek voltak segítségül, akik alkotó-

társként a munka során folyamatosan véleményezték a

szöveget és a grafikát. Az Immánuel Otthon és Iskola

hitoktatói és lelkészi tapasztalata alapján összeállított, a

szakemberek által „lecsupaszított” és a tapasztalati szak-

értők által véleményezett kiadvány a napjainkban sokszor

hangoztatott, de kevéssé megvalósított egyenlő esélyű

hozzáférés gyakorlatának fontos eleme. A szakmai mun-

kát a Fogyatékos Személyek Esélyegyenlőségéért Köz-

hasznú Nonprofit Kft. (FSZK) munkatársai segítették.

Győri Zsófia

igazgató, DNRE Immánuel Otthon és Iskola

Vedd és olvasd! Könnyen érthető bibliai üzenetek, Immá-

nuel Otthon és Iskola, 2017

Átvételi cím: FSZK Nonprofit Kft. 1138 Budapest, Váci út

191. 

Kapcsolattartó: Békefi Éva; bekefi.eva@fszk.hu; 

tel.: +36 1 450 32 33; mobil: +36 30 8464 356.

A kiadvány elektronikusan is elérhető és szabadon letölthe-

tő az alábbi felületen:

http://fszk.hu/kiadvany/vedd-es-olvasd/
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Kosztolányi Dezső

Karácsonyfaerdő
Karácsony felé a főváros trachitkockáin egyszerre kivirul egy csodá-

latos, fantasztikus, vadregényes fenyőerdő. A Vámház téren zöld lom-

bok árasztják távoli erdők melankóliáját. A reggel tejszínű ködében

vagy napszállat után, sejtelmes árnyékok között tétovázva áll meg a já-

rókelő, és a karácsonyfavásár alkudozó lármája között eltűnődik. Nem

csodálatos-e, hogy minden évben elzarándokol hozzánk az erdő?

Hogy itt, a kopár köveken kizöldül, s a csenevész szívekbe őserdők

templomi zúgását hinti? Hogy a selyemszőnyeges szobákba is beszár-

nyal egy estére lángokban, kápráztató aranyesőbe, friss őserejében a

poézis aranyfája? Mért van rá szükség? Ha a racionalista szemével né-

zem, kinevetem az ostoba világot, mely minden évben egyszer vissza

szeretne törpülni a bölcsejébe. A vállamat vonom és mosolygok. Ám-

de amint itt töprengek, egyszerre mintha csoda történnék. A pers-

pektíva eltolódik. Az árnyékok megnőnek. Kiáltok, és nem hallom a

hangomat. Embereket sem látok, csak fákat, sok-sok fát, egy egész tö-

mör, ijesztő, hatalmas erdőt. Nézem ezeket a csupasz fákat, s úgy ér-

zem, hogy lassan-lassan szépülni kezdenek, nőni, aranyosodni, tündö-

kölni, amint a távolban repeső gyerekkarok integetnek feléjük, és vá-

gyuk a bűvész csodahatalmával megérleli a kövér aranyalmákat, a di-

ókat, és kigyullasztja a zúzmarás gallyon a rózsaszín gyertyalángokat.

Már nem is látom a Vámházat, a Dunát s az embersokaságot. Millió

apró gyertyaláng között járok egy karácsonyfa-őserdőben. A gyertyák

színes füstje megrészegít. Az erdőn a poézis mély szimfóniája reszket.

Tündöklő fényfergeteg és illatvihar száguldoz a lombokon. Aranyfüst

repül. Ezüstpor villog… Apró gyereklelkek vágyó sóhaja, mély érzé-

sek fuvalma zizzenti meg a gallyakat. A fasudarak mélyen és komo-

lyan búgnak, mint az ünnepi orgonák. Zord üstökükkel felém bólo-

gatnak. Ezer hang, ezer illat, ezer szín kábít el. Hol vagyok? Eltéved-

tem a meseerdőben...

Juhász Gyula

Betlehem
Ó emberek, gondoljatok ma rá, 

Ki Betlehemben született ez este, 

A jászol almán, kis hajléktalan, 

Szelíd barmok közt, édes bambino, 

Kit csordapásztoroknak éneke 

Köszöntött angyaloknak énekével. 

Ó emberek, gondoljatok ma rá, 

Hogy anyja az Úr szolgáló leánya 

És apja ács volt, dolgozó szegény. 

És nem találtak más födélt az éjjel 

A városvégi istállón kivül. 

Ó emberek, gondoljatok ma rá, 

Kit a komor Sibillák megígértek, 

Kit a szelíd Vergilius jövendölt 

S akit rab népek vártak, szabadítót. 

Ó emberek, gondoljatok ma rá, 

A betlehemi kisded jászolára, 

Amely fölött nagyobb fény tündökölt, 

Mint minden földi paloták fölött. 

Ó emberek, gondoljatok ma rá, 

Augustus Caesar birodalma elmúlt, 

Az ég és föld elmúlnak, de e jászol 

Szelíd világa mindent túlragyog. 

Ó emberek, gondoljatok ma rá, 

Ki rómaihoz, barbárhoz, zsidóhoz, 

A kerek föld mindegyik gyermekéhez 

Egy üzenettel jött: Szeressetek! 

Ó emberek, gondoljatok ma rá, 

És hallgassátok meg az angyalok 

És pásztorok koncertjét, mely e szent éj 

Ezerkilencszázhuszonhároméves 

Távolságából is szívünkbe zeng. 

Ó emberek, gondoljatok ma rá, 

S gondoljatok rá holnap és minden áldott 

Napján e múló életnek s legyen 

A betlehemi énekből öröm, 

A karácsonyi álomból valóság 

És békessége már az embereknek! 
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Tünde az utolsó pillanatban kapott

észbe, hogy ajándékot vegyen Laciká-

nak. Az úgy történt, hogy karácsony

előtt az intézetben sorsot húztak a gon-

dozók és a bentlakók, hogy ki kit fog

megajándékozni. Lacika a sorsolás előtt

izgatottan odasúgta Tündének, hogy őt

szeretné húzni. Végül mégse őt húzta,

hanem egy másik nővért, Emesét, Tün-

de pedig egy autista kislányt.

Az intézetben mindenkinek voltak

hozzátartozói, akik több-kevesebb

rendszerességgel látogatták őket. Volt,

aki a városból járt be, és este hazament,

csak Lacikát nem látogatta senki, ő ár-

va volt. Kinek kellene egy Down-

szindrómás gyerek, aki valószínűleg so-

se fog beszélni, és még az se biztos, hogy

megéri a felnőttkort? Lacika anyja is

így gondolkodhatott, miután a kórház-

ban megszülte őt, és az orvosok közölték

vele a rossz hírt. Lemondott róla.

Lacika ötéves volt, mikor az intézetbe

került, ahol középsúlyos értelmi sérült gye-

rekeket és fiatal felnőtteket ápoltak, s az

első pillanatban kiválasztotta magának

Tündét pótanyukának, ami azért volt

vicces, mert ő is szinte gyerek volt még.

Akkor volt kezdő ápolónő, és nem tudott

mit kezdeni egy kisfiúval, aki folyton ott

van a nyomában, de Lacika egy szeretet-

bomba, aki a szeretetével bárkit képes le-

venni a lábáról. Vele is ez történt.

Először csak megsajnálta, hogy senki

se jár őt látogatni, aztán észrevétlenül

alakult ki köztük egyfajta láthatatlan

kapocs, hogy igenis ő a felelős ezért az

emberkéért. Tizennyolc évesen még sen-

ki se felnőtt, ő is Lacikától tanulta meg,

hogy mi az felelősnek lenni valakiért,

aki számít ránk.

Pedig Lacika nem volt követelőző, se

nem alkalmazott olyan trükköket, mint

a többiek, hogy felhívják magukra a

személyzet figyelmét. Sőt, a maga mód-

ján még tapintatos is volt. Mikor Tün-

de családot alapított, megértette, hogy

nem tud annyit foglalkozni vele, mint

azelőtt, mert neki is szüksége van ma-

gánéletre.

Azelőtt ugyanis mindig közös prog-

ramot szervezett maguknak, ha az in-

tézetben látogatási nap volt, hogy Laci-

ka szíve ne fájjon, hogy a többieket lá-

togatják, őt pedig nem.

Tünde azt is a saját érdemének tar-

totta, hogy Lacika az orvosok jóslata el-

lenére megtanult beszélni. Kitartóan,

órákig végezték azokat a gyakorlatokat,

amelyeket a logopédus előírt, és meg is

lett az eredménye.

*  *  *

Szóval karácsony előtt két nappal

Lacika odasomfordált hozzá, és titok-

zatos arccal közölte vele, hogy bár nem

őt húzta, azért készít ajándékot neki is.

Mindezt pedig olyan ragyogó ábrázat-

tal mondta, hogy Tünde megint elszé-

gyellte magát, és úgy érezte, hogy el-

árulta a barátságukat.

Az elmúlt hónap azonban sűrű volt.

Munka után rohanás haza, ahol az

otthoni tennivalók várták. Közben pe-

dig a szabadidejében beszerezni az

ajándékokat a család minden tagjának.

Lacikára azonban nem gondolt.

Szerencsére holnap szabadnapja lesz,

és arra fogja felhasználni, hogy pótolja

a mulasztást. Egy pillanatra átvillant

az agyán, hogy ezzel dugába dől a gon-

dosan elkészített terv, amely a fejében

szinte percre lebontva megvolt, de tud-

ta, hogy ez most mindennél fontosabb.  

A karácsony előtti utolsó napon azon-

ban az üzletek már ki vannak fosztva

a vásárlók rohama után. Mintha csak

úgy akarnák bepótolni az emberek az

éves szeretetdef icitet, hogy ilyenkor

minden vacakot megvesznek.

Végül egy tátogó halat választott La-

cikának, amely a Jingle Bells karácsonyi

dalt énekelte, miközben a farkát moz-

gatta. Habár tisztában volt vele, hogy

Lacika ezt a bugyuta karácsonyi dalocs-

kát addig fogja nyúzni, amíg minden-

kinek az idegeire nem megy, vagy az

elem le nem merül, de hát legalább ilyen

módon Lacikával lehet karácsonykor. 

Aztán egy gondolat kezdett motosz-

kálni benne. Tudta, hogy a karácsonyi

szünetre csak páran maradnak az inté-

zetben, és Lacikának tulajdonképpen

még sosem volt igazi, családi karácso-

nya. Mi lenne, ha idén ez is megváltoz-

na? Ahogy a gyerekeit ismerte, nekik

nem lenne kifogásuk, ha szentestén La-

cika is ott állna a fa mellett.

Eddig is csak az ő rögeszméje volt,

hogy a magánéletet és a munkát ne ke-

verje. Idén azonban ez megváltozik, és

Lacika is velük együtt fogja énekelni a

Mennyből az angyalt...

Sztakó Zsolt

Lacika

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

AAK-eszközök – AAK pomôcky
augmentatív és alternatív kommunikáció (AAK) – aug-

mentatívna a alternatívna komunikácia (AAK)
Autistákat Segítő Társulás – Spoločnosť na pomoc oso-

bám s autizmom (SPOSA)  
autizmus spektrumzavar – poruchy autistického spektra
beszédfejlesztés – rozvíjanie reči
cisztás fibrózis – cystická fibróza
császármetszés – cisársky rez (sekcia)
Egészségkárosodottak Szlovákiai Szövetsége – Slovenský

zväz zdravotne postihnutých
fényérzékenység – citlivosť na svetlo
gyermekkori agyi bénulás – detská mozgová obrna
hallássérült – sluchovo postihnutý
hangszintetizátor – hlasový syntetizátor
infokommunikációs segítő eszközök – informačné a

komunikačné kompenzačné pomôcky
izomsorvadás – svalová dystrofia
magasan funkcionáló autista – vysokofunkčný autista
megváltozott munkaképesség – zmenená pracovná

schopnosť
Mozgáskorlátozott Sportolók Szlovákiai Szövetsége –

Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov
nyitott gerinc – rázštep chrbtice (spina bifida)
őssejtkutatás – výskum kmeňových buniek 
siket – nepočujúci
súlyos beszédzavar – ťažko narušená komunikačná

schopnosť
szeronegatív ízületi gyulladás – séronegatívna reumatoid-

ná artritída
szívátültetés – transplantácia srdca
szívsebészet – srdcová chirurgia
szociális készségek nehézsége – obmedzená schopnosť

socializácie
támogató technológiák – asistenčné technológie
védett műhely – chránená dielňa
veleszületett és öröklődő betegségek – vrodené a dedičné

choroby 
vizuális eszközök – vizuálne pomôcky

AAK pomôcky – AAK-eszközök 
asistenčné technológie – támogató technológiák 
augmentatívna a alternatívna komunikácia (AAK) – aug-

mentatív és alternatív kommunikáció (AAK) 
chránená dielňa – védett műhely 
cisársky rez (sekcia) – császármetszés 
citlivosť na svetlo – fényérzékenység 
cystická fibróza – cisztás fibrózis 
detská mozgová obrna – gyermekkori agyi bénulás 
hlasový syntetizátor – hangszintetizátor 
informačné a komunikačné kompenzačné pomôcky –

infokommunikációs segítő eszközök 
nepočujúci – siket 
obmedzená schopnosť socializácie – szociális készségek

nehézsége 
poruchy autistického spektra – autizmus spektrumzavar 
rázštep chrbtice (spina bifida) – nyitott gerinc 
rozvíjanie reči – beszédfejlesztés 
sekcia (cisársky rez) – császármetszés 
séronegatívna reumatoidná artritída – szeronegatív ízületi

gyulladás 
Slovenský zväz telesne postihnutých športovcov –

Mozgáskorlátozott Sportolók Szlovákiai Szövetsége 
Slovenský zväz zdravotne postihnutých –

Egészségkárosodottak Szlovákiai Szövetsége 
sluchovo postihnutý – hallássérült
Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom (SPOSA) –

Autistákat Segítő Társulás 
spina bifida (rázštep chrbtice) – nyitott gerinc 
srdcová chirurgia – szívsebészet 
svalová dystrofia – izomsorvadás 
transplantácia srdca – szívátültetés 
ťažko narušená komunikačná schopnosť – súlyos beszéd-

zavar 
vizuálne pomôcky – vizuális eszközök 
vrodené a dedičné choroby – veleszületett és öröklődő

betegségek 
výskum kmeňových buniek – őssejtkutatás 
vysokofunkčný autista – magasan funkcionáló autista 
zmenená pracovná schopnosť – megváltozott munkaké-

pesség 

carissimi.lap@gmail.com

Támogatóink: 
a Szlovák Köztársaság Kormányhivatala 

(Realizované s finančnou podporou Úradu vlády Slovenskej republiky – 
program Kultúra národnostných menšín 2017.)

Ajánló

Infokommunikációs akadálymentesítés, 10–11. o. 

Kultúrával az akadályok ellen
Dunaszerdahelyen

Jarábik Imre, a Velő Polgári Társulás alapító-elnöke
több mint egy évtizede sokat tesz azért, hogy
a város lakossága, elsősorban az iskolás korosztály
megismerkedjen a mozgássérült emberek helyzeté-
vel. Idei rendezvényükön délelőtt középiskolások
töltötték meg a helyi művelődési központ színház-
termét, hogy rendhagyó óra keretében nézzék meg
a budapesti Roll Dance kerekesszékes kombi tánc-
együttes és a Gördülő tánccsoport, valamint
a dunaszerdahelyi Guruló trió tagjainak előadását.
Többségük életében először látott ilyen produkciót.
A nap folyamán gyógyászati segédeszközöket forgalmazó
cégek mutatták be termékeiket – köztük az Opel a Handycars
programját; a tanulók több eszközt is kipróbálhattak. Délután
az iskolások rajz-
versenyének kiér-
tékelése, majd
a gálaműsor
következett.
A szervezők
reményei szerint
ez a nap nyomot
hagy a résztve-
vők lelkében. (t)

Gyermekfejlesztési központ nyílt
Pozsonyban – Kása Ildikó, Strédl
Terézia, Tóth Tibor, 20. o. 
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Esély fogyatékos és egészségkárosodott embereknek               VIII. évfolyam, 2017/6., december

A mi történetünk: 
a Hosnedl család Komáromban

Autizmussal élők munkában

A csend világa – Duray Zoltán fényképei

Télapó a dél-bácskai gyerekek között

Békés, meghitt karácsonyi
ünnepeket és boldog 

új évet kívánunk 
kedves Olvasóinknak.


