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A mindennapok 

stresszterhelése
Tartalom

Van úgy, hogy frissen ébredünk, és életvi-
dáman telik a nap. Aztán jönnek a borús tör-
ténések, sok a gond-baj; ilyenkor lassan mú-
lik az idő, súlya van, szomorúsággal vagy
bosszúsággal vagyunk tele. Meg tudjuk ma-
gyarázni, hogy miért nincs jókedvünk. Elő-
fordul azonban az is, hogy nincs okunk bús-
komorságra, mégis erőtlenség, fásultság vesz
erőt rajtunk… Nem érezzük jól magunkat a
bőrünkben. Ha gyakran és főleg tartósan van
ilyen érzésünk, ajánlatos odafigyelni, mert a
krónikus stressz depresszióba torkollhat. 

Selye János, a stresszelmélet atyja szerint a legpozitívabb stressz éle-
tünkben a születés, a legnegatívabb stresszállapot pedig a halál pillana-
ta. A szervezet mindig kapcsolatban van a környezetével, és az inger-
felvétele lehet pozitív is, negatív is. Az eustressz és a distressz (pozitív
és negatív stressz) egyaránt életünk része. Az előbbi – például házas-
ságkötéskor, nyaralás idején, diplomaátadáskor – ugyanúgy izgalmi ál-
lapotban tart bennünket, csupán jó kicsengéssel: olyan terhelés, amely
megéri. Az utóbbi – a boldogtalanság, munkahelyi vagy iskolai sikerte-
lenség, anyagi gondok és hasonlók – ha gyakori, krónikussá válik, és
megbetegít bennünket. Az életörömöt elfojtják a gondok, s ez hosszú
távon elkeserít, erőtlenné, kedvetlenné tesz. 

Mindenki másképp reagál a negatív történésekre. A nevelésben haj-
lamosak vagyunk csupán a jó dolgokra fókuszálni, gyermekeink előtt
szinte piros szőnyeget görgetni. Ezzel azonban rosszat teszünk nekik,
mert a gondokkal való megküzdéshez, a sikertelenség sikerrel való
helyrebillentéséhez, a rossz dolgok jókkal való felváltásához saját ta-
pasztalatra, akarásra, küzdeni tudásra van szükség. Ha a gyermek he-
lyett mindig megoldják a problémákat, kapcsolatfüggővé válik, elvárja
környezetétől azt a segítséget, amelyet otthon kap. Képtelen lesz a po-
zitív életvitelre, s mindig a rosszat tartja esedékesnek a maga számára.
És nem tudja, hogyan lehet ezen változtatni.

Akik akadályozott gyermeket nevelnek, szintén hajlamosak mindent
megtenni helyette. NE! A szülőnek meg kell tapasztalnia, hogy mire
képes, mit tud a gyermeke, ezért hagynia kell őt a problémás helyzet-
ben. Az evőeszközt odaviheti az asztalhoz, meg is teríthet, takaríthat, és
a kertben is dolgozgathat. A munka nemcsak természetes rehabilitáció,
hanem sikerélményhez is jut általa.  

Mit lehet kezdeni, ha már nagyon reménytelennek érezzük a hely-
zetünket? Segít a szakember, és hatalmas megtartó erejük van az önte-
vékeny csoportoknak. Laikus tanácsadásnak hívjuk, amikor meghall-
gatjuk egymást, ki hogyan oldja meg a mindennapok nehézségeit. Rá-
döbbenünk arra, hogy nem mi vagyunk a legszerencsétlenebbek: más-
nak is van gondja, és gyakran súlyosabb a miénknél. 

Vannak relaxációs gyakorlatok, amelyek segítenek ellazulni. Ugyan-
is a szorongás feszültté teszi az izmokat, felületessé a légzést, ez pedig
fáradékonyságot okoz. Egy jó zene ellazít, pozitív gondolatokat sugall,
és feltöltődünk általa. Nagyon fontos megtanulni kizárni a külső zajo-
kat. Tudat alatt ezt csináljuk, amikor olyan helyen szeretnénk elaludni,
ahol zaj van. Úrrá leszünk gondolatainkon: nem engedjük érvényesül-
ni a környezet zavaró hatásait, hanem igyekszünk a csendre, jóra, kelle-
mesre összpontosítani. Ezt tanulni lehet! 

Strédl Terézia  (Hideghéthy Andrea felvétele)
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Adalékok a hippoterápia történetéhez
A Carissimi múlt évi 5. számának

címlapján egy fiatalember, Ádám vé-

gez karikagyakorlatot lova hátán. Az

édesanyával készült riportból kiderül,

hogy Ádámot a hippoterápia – ebben

az esetben annak tájainkon kevésbé

ismert változata, a parawestern lovag-

lás – ahhoz segíti hozzá, hogy önál-

lóbb legyen. 

Ez a címlapkép, ill. az a tény, hogy

a riport szereplői földijeim, ipolysá-

giak, ösztönzött arra, hogy – marad-

va a kaptafámnál – orvostörténész-

ként meséljek (nekik is) a hippoterá-

pia történetéről. A pszichológia his-

tóriájával kapcsolatban gyakran idé-

zik Ebbinghaus 1908-ban megfo-

galmazott véleményét: „A lélektan-

nak hosszú múltja van, de a történe-

te rövid.” Nos, ugyanez vonatkoztat-

ható a hippoterápiára. Érdemes te-

hát a „hosszú múlttal” kezdeni.  

Ez pedig valamikor a Krisztus

előtti IV. évezredben kezdődik a mai

Irán délkeleti részében. Brentjes sze-

rint ezen a tájon a ló már Kr. e. 3000

körül, tehát ötezer évvel ezelőtt há-

ziállat volt. (Burchard Brentjes német

szerző kitűnő könyve magyar fordí-

tásban Vadállatból háziállat címmel a

Gondolat Zsebkönyvek sorozatban

jelent meg 1976-ban.) A szerző sze-

rint máig folyik a vita arról, hogy egy

vagy több őstől származik-e a ma is-

mert lovunk. Egyesek szerint Európa

területén is élt egy vadló, és ennek le-

származottja a mai. Úgy tűnik azon-

ban, hogy a jégkorszak alatt ez az eu-

rópai vadló kipusztult. Fennmaradt

viszont az ázsiai, melyet felfedezőjé-

ről Przsevalszkij-lónak is neveznek.

A többség véleménye szerint a háziló

ennek a háziasított utóda. A fő bizo-

nyíték rá egy, a Kr. e. III. évezredből

származó ezüstkelyhen látható karc,

amely egyértelműen Przsevalszkij-

csődört ábrázol. S minthogy a fran-

cia- és spanyolországi késő jégkorsza-

ki barlangokban található rajzok is

ezt a fajt ábrázolják, úgy tűnik, hogy

nem volt külön európai vadlófaj.

Egyébként az ázsiai vadló kis egyed-

számban ma is él a mongol pusztá-

kon, állatkertekben láthatók a példá-

nyai. A házilónak erre a származásá-

ra utal latin neve is. Az ázsiai vadló

tudományos neve Equus przewalskii,

leszármazottjáé, a háziasított formáé,

vagyis a házilóé pedig Equus prze-

walskii f.(orma) caballus. 

A caballus latin szó, illetve elődje,

az ógörög kaballész igáslovat jelent.

Ebből a szóból ered a ma is haszná-

latos gavallér – eredetileg lovag (lo-

vas), úriember – kifejezésünk is. A

kaballész/caballus egyben arra is

utal, hogy a háziasított lovat kezdet-

ben igásállatként használták. Való-

színű, hogy már lovagoltak is rajta,

ám ugyanúgy nyergelték fel, mint a

szarvasmarhát. A Kr. e. II. évezred-

ben, a fáraók korában aztán megje-

lennek a könnyű harci szekerek, me-

lyek elé négy csődört fogtak. A híres

gízai szfinx előtt találtak egy sztélét

(oszlopot) a következő, fáraót dicsé-

rő szöveggel: „Olyan lovakat te-

nyésztett, amelyeknek párjuk nem

volt. Nem fáradtak el, amikor a

gyeplőt tartotta. Igen gyors futás

közben sem izzadtak.” 

Valamikor a Kr. e. I. évezredben

kezdődik a lovas harcosok kora. A

kengyelt még nem ismerik, de van

már feszítőzabla, amely lehetővé teszi

a ló irányítását. Eurázsia füves

pusztáin, a sztyeppéken megjelen-

nek a lovas nomád népek. „A ló

volt a nomád mindene, ugyanúgy,

mint a beduinoknál a dromedár

(egypúpú teve – K. L.)” – írja

Brentjes. Tejet, sajtot, bőrt és húst

adott, málhát, embert vitt nyergé-

ben. Nos, talán valamikor itt kez-

dődhetett a „hippoterápia”, azaz a

beteg ember lóra ültetése. S mivel

az ógörögök, élükön az orvostu-

domány atyjával, a Kr. e. V. szá-

zadban élt Hippokratésszal, meg-

előzték a rómaiakat, a „lóval való

gyógyítás” nevében nem a latin

equus, hanem a görög hipposz szó

szerepel (egyébként mindkettő je-

lentése: ló).    

Évszázadokat átugorva nézzük

meg, a magyar nyelvű (szak)irodalom

mikor említi először a lovaglást mint

gyógymód. 1772-ben jelent meg a

kor híres orvosa, a svájci Tissot köny-

vének magyar változata. A Szatmár

megyei „fizikus” (megyei főorvos), a

felvidéki gyökerű Marikowzki/Mari-

kovszki Márton fordította le francia

nyelvből. A Néphez való tudósítás c.

vaskos kötet Nagykárolyban (ma:

Carei, Románia) jelent meg. A tüdő-

gyulladásról írva ezt tanácsolja: „Ele-

inte tej, lovaglás…által orvosolható.”

Már az „orvosok hercegének” tartott

angol Thomas Sydenham (1624–

1689) A tüdővészről (De phthysi) c.

tanulmányában azt írta, hogy „a mo-

csárláznak olyan biztos gyógyszere a

kéreg (kinin), mint a tüdőbajé a lo-

vaglás.” Gerard van Swieten, a hol-
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land származású bécsi doktor, Mária

Terézia udvari orvosa pedig azt aján-

lotta az ülő foglalkozást végző tüdő-

vészes betegeinek, hogy kocsisként,

lovászként dolgozzanak. Az amerikai

Benjamin Rush esettanulmányt írt

egy vargáról, aki meggyógyult, ami-

kor kocsisként alkalmazták, de tüdő-

baja azonnal kiújult, mikor visszaült a

kaptafához.  

A lovaglás Magyarországon is

még száz év múltán is a tüdőbetegek

számára ajánlott „gyógyszer”. Nagy

mesemondónkról, Jókai Mórról je-

gyezte fel orvosa, Stricker doktor,

hogy vérköpését – a tüdővész gyako-

ri tünetét – hetekig tartó, nehéz erdé-

lyi hegyi utakon folytatott lovaglással

gyógyította meg (a Gyógyászat c. or-

vosi hetilap 1921-ben megjelent 26.

száma idézi).  

Jókai az 1870-es években gyógyít-

gatta lovaglással tüdőbetegségét. Pár

évtizeddel korábban, a reformkorban

azonban már magyar nyelvű orvosi

tanulmány is jelent meg erről a témá-

ról (az orvosok hivatalos nyelve ekkor

még mindig a latin). A reformkor hí-

res lapja, az Athenaeum közölte

1837-ben A lovaglás orvosi tekintet-

ben c. dolgozatot dr. Czilchert Ró-

bert tollából. 

Érdemes idézni a szerzőnek a

dolgozat címéhez csatolt lábjegyze-

tét: „A nemzeti lovagló iskola mos-

tani létrehozása alkalmánál nem vél-

tem fölöslegesnek e hasznos testi

gyakorlás nagy befolyását az emberi

egészségre itt néhány sorokban fej-

tegetni.” Az említett lovaglóiskola

1835-ben nyílt meg, gróf Széchenyi

István pedig 1837-ben írja Néhány

szó a lóverseny körül c. könyvét

(1838-ban jelenik majd meg). Lát-

ható tehát, hogy doktorunk kitűnő-

en időzíti írását – a társadalom nyi-

tott a téma iránt.  

Olvassunk bele Czilchert tanul-

mányába. A szerző szerint a lónak

hatféle járása van. Ezek közül há-

rom „természetes”, úm. a lépés, az

ügetés és a vágtatás, három pedig

„az ember szeszélye és a divat által

eredt mesterséges” – ezek a rövid

vágtatás (galopp), a legsebesebb

vágtatás és az ún. poroszkálás. A fel-

osztás segít a lovaglás orvosi ajánla-

tainak megfogalmazásában is. A lé-

pés, mivel nem megerőltető, és „lö-

késekkel nincs összekötve”, általá-

ban ajánlható a betegeknek. Az

ügetés a legártalmasabb járásmód –

leginkább „lök és fáraszt” –, mégis a

legdivatosabb. Főleg az angolok

kedvelik, akik „az egyik lökésnél föl-

emelkednek, a másiknál leülnek”.

Viszont a magyarok ilyen módon a

lökéseket „nem szelídítik”, ezért a

magyar ügetésben lovaglók „mell-

betegséget, sérvet” kaphatnak. A

vágtatás is inkább árthat az egész-

ségnek. 

A galopp, azaz a rövid vagy vadá-

szati vágtatás igen „fashionable” (di-

vatos) neme a lovaglásnak, és főleg

„dámáknak” ajánlható. Orvosilag is

nagyon kedvelt, ám fontos a megfele-

lő ló kiválasztása. Pl. a „limfatikus

mérsékletű s ideg kóros asszonynak” a

heves vérű angol lovak helyett az

arabs némely magyar és erdélyi pari-

pák ajánlhatók. A legsebesebb vágta-

tás természetesen szóba sem jöhet

orvosi szempontból. A poroszkálás

viszont a mellbetegeknek leginkább

alkalmas. 

Fontos tudni azt is – folytatja

Czilchert –, hogy a lovaglás hatása

függ a lovagló „élet-mértékletétől”

(temperamentumától). A vérmes

mértékletűek lovagolhatnak „akár-

hányszor napjában, akármilyen lo-

von, akármelyik tempóban”. Az ide-

ges mértékletűek nagy ingerlékeny-

ségét a lovaglás lecsillapítja. Az epés

mértékletűeknek a lovaglás s általá-

ban a testmozgás a „leghathatósabb

gyógyszer”. Az angolok többsége

ilyen, ez magyarázza nagy hajlandó-

ságukat a lovagláshoz. A „limfatikus

alkotványú vagy csontsenyves” sze-

mélyek – ilyenek a nők s a gyerme-

kek – csak orvosi tanácsra és fel-

ügyelettel lovagoljanak.  

Figyelemre méltó Czilchertnek a

megjegyzése arról, hogy a lovaglás „a

szellemi és morális életre” is hatással

lehet. „Egy lovasezred emberei pl.

sokkal vidámabbak, sokkal bútala-

nabbak, mint a gyalogosok … sokkal

inkább járnak a világ különböző mu-

latságai s vigalmai után” – állítja Czil-

chert. Sőt, vannak, akik azt állítják,

hogy „olly személyek, kik mindennap

lovagolnak, világosabban gondolkoz-

nak, s gondolatjaikat könnyebben

közlik”.  

Czilchert közli azt is, milyen be-

tegségekben ajánlatos a lovaglás. A

gyomor, lép, máj s hasnyálmirigy

hosszas bajaiban szenvedők „minden

reggel léptetve s éhgyomorra egy órá-

ig lovagoljanak”. Idegkóros és méh-

görcsös asszonyok, a bajos vagy kése-

dező hószámnál (havivérzésnél)

egyórai vágtatástól várhatnak ered-

ményt. Leghatékonyabb gyógyszer a

lovaglás a „görvélykóros és csont-

senyves” (a tuberkulózis formái – K.

L.) gyermekeknél, „s vajha találtatná-

nak minden orthopaediai intézetben

paripák is!” A fiatal, szűkmellű, tüdő-

vészre hajlandó leánykáknál a „lépte-

tés” ajánlható, a rázó ügetés kerülen-

dő. Lelki betegségekben „a lovaglás

igen hathatós óvszer”. A „fekete

epésségnél (melankóliában – K. L.) s

más komor bolondságok fajainál” a

legtüzesebb lovak ajánlhatók.  

Végül említi azokat az „ellenjelelé-

seket” (kontraindikációkat), amelyek

esetében nem ajánlatos lovagolni.

Ilyenek a lázas és gyulladásos bajok,

az ütérdaganat, a sérvek, a „vízi beteg-

ség” (ez általában végstádiumú szív-

betegséget jelentett – K. L.), a nyava-

lyatörés (epilepszia) és a terhesség. 

Így vált át fokozatosan a „múlt” a

„történetbe”. Ma már a hippoterápia

elfogadott ún. kiegészítő terápiás el-

járás, leggyakrabban a rehabilitáció

részeként alkalmazzák. 

dr. Kiss László
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A Szőcs Kálmán és Gizella lelkész házaspár szenve-

délybetegek megsegítésére tette fel az életét. 1992-ben

létrehozták a Nádej – Reménység Szociális Alapítványt,

majd megalakították a Reménység Reszocializációs Köz-

pontot és Átmeneti Otthont. Tíz évet Bátorkeszin töl-

töttek, aztán Nagykeszi fogadta be a nonprofit szervezet-

ként működő intézményt. Jelenleg a megye támogatásá-

val 14 kliensük van a reszocializációs központban, és né-

gyen vannak olyanok, akiknek a terápia befejezése után

nincs hová menniük, ők az átmeneti otthonban laknak.

Az igazgatói teendőket a férj végzi, felesége szociális

munkásként mindenben segíti. Öt éve fiatalabbik fiuk,

Dávid is munkatársuk lett. 

Ismerkedjenek meg velük.

Az indíttatás 

– Milyen mintát hoztak magukkal gyerekkorukból,

amely befolyásolhatta, hogy segítő hivatást válasszanak?

Gizike: – Nem gondolom, hogy a családban tapasz-

taltak indítottak volna el ezen az úton. Jóllehet az ital a

családban mindig ott volt. Nagyszüleimnek kocsmájuk

volt, és a benne dolgozó nagybátyám életében az átla-

gosnál nagyobb mértékben volt jelen az ital. Nekünk is

volt szőlőnk, borunk, vasárnaponként az ünnepi ebéd-

nél mindig volt bor az asztalon, és fiatal felnőttként a

testvéremmel mi is ihattunk egy pohárral, de a szüleim

életét nem érintette az alkoholprobléma. Egy családi

titkot mondok el, eddig erről nem beszéltünk mások

előtt. A második vagy harmadik szomszédunkban a bá-

csi, mikor éjszakánként részegen hazament, a feleségét

mindig elzavarta, s ilyenkor a néni az erdőben töltötte

az éjszakát. Mikor ezt édesanyám megtudta, felajánlot-

ta neki, hogy jöjjön hozzánk. Titokban csinálta, hogy

az asszony védve legyen. Ha nem is tudatosan, de biz-

tosan ez is közrejátszott nálam, ugyanis én szoktam az

ágyamat a szomszéd néninek átengedni, én meg édes-

anyám mellé bújtam. 

Kálmán: – Felső tagozatos koromtól lelkész szerettem

volna lenni, ebben a saját lelkészem volt a példa. A lelkész

emberekkel foglalkozik, azon belül specializálódtam eb-

ben az irányban. Az édesanyám volt a példa, aki a hitét

szerette, és igyekezett is megélni.

Gizike: – Középiskolásként rendkívül foglalkoztattak

az élet legfontosabb kérdései, kerestem az emberi lét ér-

telmét. A családom nem volt élő hitű, sem vallásos, bár né-

ha a templomba elmentünk, egyfajta látszat kedvéért. Sok,

akkoriban hozzáférhető filozófiai, pszichológiai könyvet

elolvastam, de a kérdéseimre nem kaptam választ. Egy al-

kalommal barátaim meghívtak egy születésnapi partira,

ahol élő hitű emberek is voltak. Többen is beszéltek arról,

hogyan élik meg a hitüket. Ez nagy hatással volt rám. Úgy

éreztem, hogy van olyan belső pluszuk, amely nekem

nincs. Ez annyira nyugtalanított, hogy nem tudtam alud-

ni, és életemben először letérdeltem. Ekkor már hosszú

keresés volt mögöttem. »Istenem, ha ez igaz, amiről ne-

kem ma beszéltek, ha tényleg vagy, akkor ezt valamilyen

módon add a tudtomra!« Ez a vágy olyan mélyről, teljes

szívből jött, hogy Isten azonnal válaszolt rá, és megtapasz-

taltam Istennek a minden értelmet meghaladó békességét,

s a lelkembe hatalmas, addig soha nem tapasztalt békesség

költözött. Onnantól kezdve tudtam, hogy Isten létezik. S

elindultam a hit útján. A szomszéd faluban a községházán

dolgoztam, ez abban az időben nagyon kitüntető állás volt.

El kellett döntenem az imaharcaimban, hogy itt segíthe-

tek-e az embereknek, de úgy éreztem, hogy sokkal többet

tudnék segíteni, ha elmennék teológiát tanulni. Nagy küz-

delmembe került, mindenhonnan, a család részéről is nagy

akadályok gördültek elém. Aztán letisztázódott bennem,

hogy mégis ez az utam, és az akadályok ellenére is fölvál-

laltam a teológiát. 

– Egy lelkész hogyan tud segíteni az embereknek?

Kálmán: – Engem érdekelt a teológia mint tudomány,

megélni a Bibliában olvasottakat. A teológián jöttem rá

arra, hogy ismereteim vannak, meg igyekszem a bibliai

normák szerint élni, de az csak a saját erőmből van. Ott

lettek számomra vonzók az élő hitűek. Gizikével Prágá-

ban, a teológián ismerkedtünk meg, éreztem, hogy sok

mindenben egyetértünk, egy hullámhosszon tudunk len-

ni. A végzett lelkész abban az időben nem választhatott

helyet, oda ment, ahol szükség volt rá. Az 1970-es évek

végén, a ’80-as évek elején nagyon sok gyülekezetnek nem

volt papja. Gömörbe helyeztek bennünket. Oda nem na-

gyon vágytak a lelkészek.

Gizike: – Amikor elkerültünk Gömörbe, egy csomó

akadállyal találkoztunk. Ott különösen tiltották a vallást.

Érdekes módon az emberekkel való személyes beszélgeté-

sekben találtuk meg a lehetőséget a szolgálatra, mert nyil-

vánosan nem merték fölvállalni a vallásukat, hitüket. Be-

engedtek az otthonukba mint barátot, segítőt. Tudtunk

bizalmasan beszélgetni, de nyilvánosan nem. Mégis azok-

ra az évekre tevődik a másik nagy indíttatás, mert ott is-

merkedtünk meg Samu Béla pszichiáterrel, akit nagyon

foglalkoztatott a függőség, az alkoholizmus problémája. A

parókián – Kálmán néha elment utána a rendelőbe is – ve-

le kezdtünk el erről a témáról beszélgetni. Átadta a ta-

pasztalatait; ő már abban az időben is sokat tudott róla, és

Reménység – sokaknak
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lelkünkre kötötte, hogy ha egyszer lesz rá lehetőségünk,

hozzunk létre intézményt. Meggyőződése volt, hogy nem

kórházi körülmények között sokkal jobban lehetne segíte-

ni ezeknek az embereknek. Megtapasztalhatnák az elfo-

gadást, odafigyelést, és őszintén beszélgethetnénk problé-

máikról. Ő ezt szinte ránk testálta, feladatul adta. A téma

Kálmánt sokkal jobban érdekelte. Ebben az időben dr.

Šťastný cseh pszichiáter Brünnben a hasonlóan gondol-

kodó orvosokkal együtt kereste a megoldást, hogyan le-

hetne a szenvedélybetegeken vagy a bajba jutott családo-

kon segíteni. Ebbe az orvosi körbe befogadták Kálmánt

mint lelkészt. Az absztinensklubokon keresztül kerültünk

vele kapcsolatba.

„Ezt a feladatot fölülről kaptam”

Kálmán: – Ha megláttam egy alkoholistát, éreztem,

hogy közünk van egymáshoz, hogy esetleg segíthetek. Va-

lamikor úgy gondoltam, hogy mindenkinek lehet segíte-

ni, mindenkinek a problémáját meg lehet oldani. Később

rájöttem, hogy ez nem így működik, mert nemcsak tőlem

függ. Ezt az érdeklődést vagy feladatot fölülről kaptam.

Nincs a terhemre, én ezt akarom és szeretem is csinálni.

Aztán megkerestem a formáját is. 1978-ban házasodtunk

össze, s az anyakönyvvezető előtt kimondott igen után tet-

tem föl a kérdést, hogy mi lenne, ha most koccintanánk

alkohollal utoljára. Ő ezt elfogadta. Mi önkéntesen absz-

tineálunk, hogy így is példát mutassunk, sorsközösséget

vállaljunk. Tudjuk, hogy nem az alkohol a bűnös.  

Gizike: – Nem vagyunk teljesen az alkohol ellen, de ha

ezzel akarunk foglalkozni, így helyénvaló. Kicsit váratlan

kérés volt, bár a levegőben benne volt, mert már az eskü-

vői ebédet is úgy szerveztük a család részére, hogy nem

lesz ital. De ezzel a kérésével közvetlenül az esküvőnkön

állt elő. Akkor végig sem gondoltam. Nagyon szerelmes

voltam, és mondtam, hogy »persze, természetesen, ha te

így gondolod, akkor vállalom ezt is veled együtt, az absz-

tinens életmódot«. Talán ez volt a harmadik nagy hatás a

részemről az édesanyám és Samu Béla mellett. 

– Miért jutott eszébe ez a kérés?

Kálmán: – Hogy szenvedélybetegeknek tudjunk majd

segíteni. 

– Végül miért döntöttek úgy, hogy nem gyülekezeti lel-

készek lesznek, hanem létrehoznak egy ilyen intézményt?

Gizike: – Ha télen késő este jött haza, és az utcán ré-

szeg embert talált, elkezdte őket hazahordani. Ott már

nagyon élesben szembesültem azzal, hogy tényleg érdekli

a probléma, meg nem tudja a lelkiismerete fölvállalni,

hogy az az ember kint reggelig esetleg megfagy. Jó pár

ember nálunk józanodott ki; míg Kálmán beszélgetett ve-

lük, én kimostam és megszárítottam a sáros kabátjukat,

ruhájukat. Arra azonban nagyon hamar rájöttünk, hogy

nem ez a járható út, a segítésnek nem ez a formája. A na-

gyobbik fiúnk is nagyon kicsi volt még abban az időben.

De a történések régebbre nyúlnak vissza: Gömörben na-

gyon öreg, nedves, penészes parókián laktunk, és mind

megbetegedtünk légúti betegségekben, legsúlyosabban

Kálmán. Egy idős rimaszombati tüdőorvos azt mondta

neki, hogy ha nem akar ebbe negyvenévesen belehalni,

akkor hagyjon fel a hivatásával. Nehéz döntés volt ez szá-

munkra is, az egyház részéről sem tapasztaltunk megér-

tést, mert hát a lelkészi hivatását nem adja fel az ember,

inkább belehal. Végül is Gömörből visszajöttünk Komá-

romba; ez nem sokkal a rendszerváltás előtt történt, és pár

évig polgári állásunk volt. A rendszerváltás után már kör-

vonalazódtak a lehetőségei, hogy mégis van tovább, foly-

tathatjuk a lelkészi szolgálatot, csak más formában. El-

kezdtük keresni, hogyan lehet jogilag formába önteni ezt

a tervet. Nemigen tudta senki, a jogászok sem. Kétévi

aprólékos szervezőmunka után jött létre a központunk,

már 23 éve működünk. Kapcsolatba léptünk hivatalokkal,

szakembereket kellett keresnünk, és nekünk is sokat kel-

lett tanulnunk. Külföldön is gyűjtöttünk tapasztalatokat. 

Terápiás közösség

Kálmán: – Nagy segítségünkre volt egy budapesti min-

ta, ők már 1990-ben kezdték. Általuk kerültem kapcsolat-

ba külföldi szakemberekkel. Szicíliában egy neves ameri-

kai pszichiáter egyhetes képzést szervezett a volt szocialis-

ta országok szakemberei számára a terápiás közösségek

működéséről, nagyon sokat tanultam ott is. 

Gizike: – A mai napig ez a leghatékonyabb módja a

szenvedélybetegek segítésének. Amíg Magyarországon

volt rá pénz, meghívtak bennünket utóképzésekre. Én

jártam Budapestre, Kálmán meg a pozsonyi képzések-

re. Az alkoholisták után jött a többi szenvedélybeteg.

Megjelent a drog-, játékautomata- és az utóbbi időben

az internetfüggőség.
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– Mi a módszerük? Változott-e ezek alatt az évek

alatt? 

Kálmán: – A terápiás közösség az anonim alkoholis-

ták 12 lépésével indult. Mielőtt hozzáfogtunk volna,

kipróbáltuk saját magunkon. Érdekes módon a ’30-as

években Amerikában két alkoholfüggő jött erre rá, és

lett számukra megoldás. Az a jó benne, hogy nemcsak

szenvedélybetegnek segít, hanem minden embernek. 

Gizike: – Az önismeretet segíti elő. Ha az emberben

van őszinteség, és kész szembenézni önmagával, önmaga

megismerésében nagyon sokat segítenek ezek a lépések.

Ha csoportban csinálja, még hatékonyabbá válik. Mi ket-

ten is megtanultuk, hogyan jelezzünk vissza egymásnak

úgy, hogy közben tudjuk, nem sértegetni akarjuk a mási-

kat, ha valamilyen kritikát is megfogalmazunk, hanem se-

gíteni. Ez is lényeges dolog volt, amely ennek kapcsán jött

az életünkbe.

Kálmán: – Aztán más elemeket is beépítettünk a terá-

piába. Hivatalosan nem vagyunk lelkészállományban, in-

tézeti lelkész vagyok. Ugyanazt végzem lelki gondozás

formájában. Igehirdetés van minden vasárnap, a bibliaórát

Dávid vezeti. Minden lelki foglalkozásnak terápiás célza-

ta van, hozzá lehet szólni. Azoktól, akik ezt nem fogadják

el, legalább lojalitást várunk el. 

Gizike: – Itt nem kell, hogy hátrányban érezze magát

egyetlen más vallású ember sem, nem mondjuk, hogy ez

református intézmény. Minden vallásból érkeznek. Első

helyen a terápia van. Saját tapasztalataink alapján kidol-

gozott, a szociális ügyi minisztériumban akkreditált mo-

dellünk van. Az, hogy a keresztyén hitet mint kapaszko-

dót felkínáljuk, ráadás, plusz. 

– Ha eljön a nyugdíj ideje, van, aki átveszi a feladatokat?

Kálmán: – Igen, Dávid a csapatával majd átveszi.

Gizike: – Ez alatt a 25 év alatt nemcsak a világ válto-

zott sokat, hanem ez a mi kis világunk is. A tapasztalatot

szeretnénk átadni, de olyan nagyok az elvárások meg a ki-

hívások, például a tűzvédelem, munkabiztonság terén,

hogy ajánlanám, legyen egy szakmai meg egy menedzser-

igazgató, mert az intézménytől olyan sok mindent köve-

telnek meg, hogy azt egy igazgató már nem győzi. Igaz, én

mindig itt voltam a Kálmánnak segítségül. 

„Tudjuk: a helyünkön vagyunk”

– Sikerek, kudarcok?

Gizike: – Nagyon sokat fektetünk egy-egy emberbe.

Rendkívül sok erőt ad, ha visszajeleznek, ha volt klien-

sek családi képeket küldenek, elmondják, hogyan bol-

dogulnak az életben; öröm őket látni. Ez sok erőt ad,

segít túljutni a kudarcokon is, hogy mégsem teljesen

hiábavaló ez a munka, mert legalább a fele talpra áll.

Hosszú távon is. 

Kálmán: – Több a siker, mint a kudarc. Több esetben

nehezen éltük meg, ha nem tudtunk segíteni; el kell azon-

ban fogadnunk: nem csak rajtunk múlik. Csak azoknak

tudunk segíteni, akik maguk is akarják. Nemcsak a szen-

vedélybeteg kliensekkel, hanem a családjukkal is foglalko-

zunk. Ez egyúttal családterápia is. Vannak rendszeres ha-

vi találkozóink a családok részére. Személyes beszélgeté-

sek, telefonok, el is jönnek.

– Visszatekintve: megtalálták a helyüket? Jó döntés

volt?

Kálmán: – Igen, jó döntés volt. Még hadd mondjam

el, hogy miért segítek. Elsősorban azért, mert Isten se-

gített rajtam. A legtöbb ember jut olyan krízishelyzet-

be az életében, hogy segítségre van szüksége, emberek-

től is, meg föntről is, mert elakadt. Isten tette rendbe az

életemet, mert elakadtam az életben, és aztán termé-

szetesnek vettem, hogy én is segítsek másoknak. Ő is

megértett engem, én is igyekeztem megérteni másokat.

Ez aprólékos munka, türelmet igényel. Sokszor maguk

a családtagok türelmet is kívánnak hozzá nekünk. Egy-

részt személyre szabottnak is érzem, mert én inkább

ilyen közegben érzem magam biztonságban, ahol ilyen

típusú munkát végezhetek.

– Voltak olyan pillanatok, amikor elgondolkodtak

azon, hogy mégis feladják? 

Gizike: – Az indulás után pár évvel volt. Akkor el

kellett döntenem, hogy akarjuk-e csinálni. Ha előre

tudtam volna, hogy miről is van szó, nem biztos, hogy

igent mondtam volna rá. Amikor szembesültem ennek

a munkának a sok nehézségével, kicsit elbizonytala-

nodtam, hogy lesz-e erőm hozzá. Aztán ezen átjutot-

tam, és azóta nem gond. Voltak itt svájci szakemberek

is tanulmányúton, és azon csodálkoztak, hogy annyi

éve ebben a munkában élünk, és nem vagyunk kiégve.

Áruljuk el nekik, mi a titkunk. A titok az, hogy tudjuk:

a helyünkön vagyunk. Az őszinte, egymást segítő kap-

csolat, hogy visszajelzéseket adunk egymásnak. Kriti-

kus időkben is mindig meg tudtunk újulni, s ebben so-

kat segít, hogy fölfelé, az élő Istennel van kapcsola-

tunk, egymás felé működik a kapcsolatunk, és nagyon

sok erőt adnak a kliensek. Minden oldalról megkapjuk

a segítséget. Mi is elfáradunk, és próbálom a kliensek-

kel is megértetni: az a titka, hogy amikor az ember el-

fárad, meg elérkezik egy növekedési ponthoz, akkor

megtalálja a növekedési pontját, és meg tudjon újulni.

Az utód

Szőcs Dávid 2012-ben fejezte be tanulmányait a Páz-

mány Péter Katolikus Egyetem Jog- és Államtudományi

Karán Budapesten. 2013 áprilisától szociális tanácsadó és

szociális munkás az intézményben. 
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– Komáromban született, akkoriban szülei már szer-

vezték az alapítványt. Hogyan élte meg gyerekként, hogy

a családi életükbe belefolynak a szenvedélybetegek?

– Egyáltalán nem éltem meg rosszként, teherként. Tel-

jesen természetesnek tartottam, hogy ott vannak. Azzal

dicsekedtem az óvodában, hogy akkora a házunk, hogy 25

szobánk van. Külön emeleten ugyan, de tulajdonképpen

velük együtt éltünk. Gyakran együtt fociztunk, gombfo-

ciztunk, pingpongoztunk. 

– Mikor a jogra jelentkezett, tudatosan választotta a

segítő részét?

– Így van. A diplomamunkámat is a kábítószerrel való

visszaélésről s az alkohol- és kábítószerfüggők kezeléséről

írtam. Mindig is azon gondolkodtam, hogyan tudom öt-

vözni a jogászszakmát a segítőszakmával.

– Hogyan?

– Nekem itt nagyon színes munkám van. Megtért hívő

keresztyénként misszióm, hogy a hitemet is megosszam.

A munkámnak van egy hivatalos, jogi része: hivatalos do-

kumentumok, szerződések írása, segítek adósságkezelés-

ben, intézem a kliensek ügyeit. A másik a pályázatírás és a

projektek megvalósítása. Azt nagyon szeretem. Terápiás

csoportfoglalkozásokat is tartok, szeretek beszélgetni ve-

lük. Egyik az értékelő csoport. Minden héten értékeljük az

elmúlt hetet. Őszinteségre törekszem, és arra, hogy minél

inkább belülről jövő dolgokról tudjanak beszélni. A másik

csoport a bibliaóra. A harmadikban jogi és vállalkozói is-

mereteket tanítok nekik, amelyekre szükségük lehet az

életben. A kisebb pályázatoknak is örülök, a Bethlen Gá-

bor Alaptól kaptunk támogatást kirándulásra, könyvkia-

dásra, de a legsikeresebb egyértelműen ez a mostani euró-

pai uniós pályázat, az Interreg V-A, Szlovákia–Magyaror-

szág Együttműködési Program keretében. A költségvetés

fele egy nagy rekonstrukcióra megy. Van itt egy régi ki-

használatlan mezőgazdasági épület, többfunkciós tornate-

rem és rendezvényközpont lesz belőle. Van oktatási prog-

ram része is, nyolcfajta kurzus indult. Ezek szerves részei

a terápiának, mindenki mindegyiken részt vesz. Tanulnak

főzni, angolul, szlovákul, van magyarirodalom-csoport, vi-

déki munkák, konfliktuskezelés, önismeret s az említett

jog és vállalkozás tanfolyam. A kliensek az elején kicsit fél-

tek tőle, de nagyon megszerették. Mindennap reggel

nyolctól és este öttől van foglalkozás, közben pedig mun-

katerápia. Az oktatási program mellett prevenciót is foly-

tatunk. Alap- és középiskolákba járunk előadásokat tarta-

ni. Budapesti projektpartnerünkkel pedig közös tapaszta-

latcsere-programunk van, egymást látogatjuk, segítők a

kliensekkel együtt. A projekt ez év végéig fut, lesznek még

szakmai kerekasztalok és egy konferencia is. 

– A családja hogyan fogadta, hogy ez lett a foglalko-

zása?

– A feleségem óvó- és tanítónő. Van egy kétéves kis-

fiunk, Andris, és most várjuk második gyermekünket.

Itt élünk, Nagykeszin bérlakásban, családi ház az ál-

munk. Ő is szívén viseli ezt a segítő munkát, ő is meg-

tért hívő keresztyén ember, de örülök, hogy nincs ennyi-

re belefolyva ebbe. Nekem ez a hivatásom, amikor azon-

ban hazamegyek, más környezet vár. A kettő szervesen

támogatja egymást.

– Távlatilag tervezi átvenni a szüleitől a stafétát?

– Igen. Itt van az Istentől rendelt helyem. De azon gon-

dolkodom, hogyan tudom úgy átvenni ezt a munkát, hogy

mégis a saját utamat járjam. 

Tóth Erika

Zárókonferenciával ért véget ta-

valy novemberben Pozsonyban a Va-

kok és Gyengénlátók Szlovákiai Uni-

ójának (VGYSZU) YALTA projekt-

je. Dušana Blašková sajtótitkár el-

mondta, hogy a két évig tartó nem-

zetközi projektben tizennégy látássé-

rült fiatal és nyolc önkéntes vett részt,

s a rendezvénysorozatba az Önkéntes

Központok és Szervezetek Platform-

ja és a Fogyatékossággal Élő Diákok

Szlovéniai Szövetsége is bekapcsoló-

dott. A VGYSZU elnöke, Branislav

Mamojka szervezetük történetében

egyedülállónak nevezte a projektet:

mozgósította a fiatalokat, új színt, új

gondolatokat, fiatalos lendületet ho-

zott az egyre öregedő szervezet éle-

tébe. 

Az elmúlt két év eseményeiről

Hóka Tímea szociális munkatárs, a

projekt fő koordinátora tájékoztatott.

A látássérült fiatalok jó része mi-

után befejezi tanulmányait – talán a

kevesebb lehetőség miatt is – ritkán

kapcsolódik be valamilyen szabad-

idős tevékenységbe, passzívan elfo-

gadja, hogy gondoskodjanak róla.

Ezért is van nagy jelentősége a pro-

jektnek, amely kimozdította őket a

passzivitásból, és motiválóan hatott

rájuk. 

Első lépésként a szlovákiai és szlo-

véniai szakemberek, a fiatal látássé-

rült vezetők és a nem látássérült ön-

kéntesek képzésére került sor. A

résztvevők kiválasztásakor több krité-

riumot határoztak meg a látássérült

vezetőjelöltek számára: 18 és 30 év

közötti életkor, a látássérülteket segí-

tő és más civil szervezetekben folyó

munka iránti hajlam, térben való ön-

álló tájékozódás, jó kommunikációs

készség, legyenek önellátók, tudják

használni az infokommunikációs

Az ifjúság hosszú távú mozgósítása
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eszközöket, legyenek tájékozottak a

társadalmi történésekről. Az ugyan-

csak 18 és 30 év közötti önkéntesje-

löltek esetében feltétel volt a kellő

empátia és segítőkészség, s hogy

akarjanak ifjúsági, elsősorban látássé-

rülteket segítő szervezetekben dol-

gozni, érezzenek vonzalmat a látássé-

rült fiatalokkal és a nekik szakmai se-

gítséget nyújtó szakemberekkel való

együttműködéshez. 

A VGYSZU kerületi központjai-

nak munkatársai két továbbképzésen

sajátították el, hogyan teremthető

meg speciális szociális szolgáltatások

révén a látássérült fiatalok független-

sége, hogyan kutassák fel az érintett

fiatalokat, hogyan szervezzenek kö-

zös rendezvényeket vegyes – látássé-

rült és nem érintett fiatalokból álló –

csoportok számára. Mivel a szlovéniai

résztvevők otthon mozgássérült fiata-

lokkal vannak kapcsolatban, itt elsajá-

tították a látássérültekkel való együtt-

működéshez szükséges ismereteket:

kísérésüket, a velük való kommuniká-

ciót, az információátadást.

A fiatal vezetők és önkéntesek

négy továbbképzésen vettek részt. A

tanultakat a Pozsonyi, Nyitrai, Besz-

tercebányai és Eperjesi kerületben

létrehozott négy tíztagú (a kerületi

központ egy munkatársából, négy ki-

képzett fiatal látássérült vezetőből,

két önkéntesből és három nem ki-

képzett látássérült fiatalból álló) ifjú-

sági csoportban próbálhatták ki.

Megvalósítottak négy országos hét-

végi programot (kerületenként

egyet), húsz, a látássérült emberek

életét bemutató workshopot szervez-

tek alap- és középiskolákban, s negy-

ven, különböző témával foglalkozó

összejövetelen vettek részt. 

A két év tapasztalatát két, szlová-

kul és angolul is megjelentetett

YALTA-kézikönyvben foglalták

össze (az elektronikus változat le-

tölthető a szervezet honlapjáról:

www.unss.sk/yalta). A fiatalokkal

foglalkozó munkatársaknak szóló-

ban a látássérülés jellemzése és kö-

vetkezményeinek összefoglalása mel-

lett olvasni lehet az érintettek kíséré-

sének és a velük való hatékony kom-

munikációnak a formáiról, a fiatal lá-

tássérült vezetők és az önkéntesek

igényei szerinti környezeti akadály-

mentesítés lehetőségeiről, a személyi

segítőkkel való együttműködésről, az

információátadásról, a fiatalok men-

torálásáról, az önkéntesek felkarolá-

sának módjairól (toborzás, feladat-

meghatározás, a munka elismerése),

és megtalálható az érintettek számá-

ra szükséges segédeszközök listája. A

fiatal vezetőknek szóló kézikönyv

tájékoztat a fiatalokkal való foglalko-

zás módszereiről, a csoportfoglalko-

zásokról, projektek tervezéséről,

megvalósításáról és értékeléséről, ve-

zetői készségekről, tulajdonságokról

(interjúk érdekes látássérült vezetők-

kel), tanácsot ad abban, hogyan lehet

játékokat és különféle tevékenysége-

ket a látássérültek szükségleteihez

igazítani, valamint hogy miképp sa-

játíthatók el az önérvényesítési kész-

ségek. 

Hóka Tímea hangsúlyozta: „A

YALTA projektnek köszönhetően

sok újat tanultunk: kommunikálni a

fiatalokkal, stratégiai partnerséget

építeni, és nyitottá váltunk az önkén-

tesek iránt. Ugyanakkor előkerült sok

új téma is, például az önkéntes mun-

kával kapcsolatban; ezekkel foglal-

kozni fogunk.” 

(t)

Balra Branislav Mamojka, fehér blúzban Hóka Tímea

Gyertyakészítés 



11

a Kulcsár-módszer

2018/1

A tanulás öröm is lehet
Mozgásterápia a tanulási nehézségek 

megelőzésére és oldására

A kezdetek

Pályámat Magyarországon egy dunántúli kis faluban

kezdtem képesítés nélküli óvónőként. Magyarországon az

1960-as évek végén és a ʼ70-es évek elején olyan mértékű

volt a pedagógushiány, hogy érettségi után mindenféle

előképzettség nélkül alkalmaztak vállalkozó kedvű fiatalo-

kat pedagógusként. Azonnal mély vízbe dobtak bennün-

ket. Így történhetett meg, hogy előbb ismerkedtünk meg

a pedagógia gyakorlatával, mint elméleti alapjaival. Lehe-

tővé tették számunkra, hogy levelező tagozaton elvégez-

zük a főiskolát, és diplomát szerezzünk. Sok előnye és hát-

ránya volt ennek a képzési formának.  

Előnye volt, hogy nem kötöttek bennünket a hagyomá-

nyok korlátai, friss szemmel, lelkesen, sok új ötletet bevet-

ve, a bennünket tanító pedagógusok hibáiból okulva pró-

báltuk oktatni és nevelni a ránk bízott gyerekeket. Bizony

előfordulhatott, hogy csak négy-öt évvel volt idősebb a ta-

nár a tanítványnál. Hátránya volt, hogy sem elméleti, sem

gyakorlati tudással nem rendelkeztünk, és a szerencsén

múlott, hogy milyen tantestületbe kerültünk, az idősebb,

tapasztaltabb kollégák segítették-e az ifjú munkatársat,

vagy rosszindulatú áskálódással kiutálták maguk közül a

reményeitől megfosztott pedagógusjelöltet. Aki kiállta a

próbát, biztosan megmaradt a pályán, és elkötelezett har-

cosa lett az esélyegyenlőségnek.

Nekem szerencsém volt, nagyon kedves, segítőkész

munkatársakat kaptam, akik támogatták tenni akaráso-

mat, kreativitásomat. Hagyták, hogy megvalósítsam ötle-

teimet. A kis falu közössége befogadott, a nagymamák is

tisztelettel Panni néninek szólítottak. Hét évig óvónőként

dolgoztam, és ez nagyon jó alapnak bizonyult későbbi fej-

lesztőpedagógusi munkámhoz. Felkészített arra, hogy ne

csak könyvekből, hanem játék által is próbáljam tanítani a

gyerekeket.

Hét év után általános iskolában kezdtem tanítani, és az

első osztályban, amelyet rám bíztak, a harmincegy gyerek-

ből huszonhét iskolaéretlen volt. Gyakorlatilag taníthatat-

lanok. Ügyetlen volt a kezük, nem voltak képesek figyelni,

nem tudták késleltetni a szükségleteiket, a legegyszerűbb

szabályokat sem tudták megtartani. Nem tudtak önállóan

öltözni, cipőt kötni. Ismét ott tartottam, hogy volt egy fel-

adat, amelyhez sem tapasztalatom, sem képzettségem

nem volt. Eszközöket kellett találnom, melyekkel mégis-

csak meg lehetett tanítani írni-olvasni, számolni a gyere-

keket.

Az első tapasztalatok

A kulcsot a véletlen adta a kezembe. Úszásoktatáson

vehettünk részt. Az első úszólecke utáni napon úgy tűnt,

mintha jobban megülnének, és jobban figyelnének. Arra

gondoltam: „ha nektek mozgásra van szükségetek, hát

mozogni fogunk”. Megkértem a szülőket, hogy hozzák be

a gyerekeket fél nyolcra az iskolába, és minden reggel tor-

nával kezdtük a napot. 

Nem hallottam én idegrendszeri éretlenségről, mozgás-

terápiáról, fejlesztésről. A pedagógusok képzéséből hiá-

nyoztak ezek a fogalmak. A korrepetáláson kívül nem

kaptak segítséget a tanulási nehézséggel küzdő gyerekek.

Így történhetett meg, hogy mozgásterápiával kezdtem

foglalkozni anélkül, hogy tudtam volna a létezéséről. Ele-

inte nem volt ebben semmi tudatosság, vak tyúk is talál

szemet alapon működött. Azokat a mozgásformákat gya-

koroltattam velük, amelyekben ügyetlenek voltak – és na-

gyon ügyetlenek voltak. 

Néhány hét alatt ugrásszerű változást tapasztaltam.

Egyre több gyereket lehetett bekapcsolni az óra meneté-

be. Jobban tudtak figyelni, minőségi változás történt az ol-

vasás területén, szebben írtak, könnyebben megértették a

matematikát. A kollégák eleinte ferde szemmel nézték a

tevékenykedésemet, de amikor látták az eredményeimet,

elkezdtek tanácsokat kérni, ha valamilyen nehézségbe üt-

köztek.

Tudatosabbá vált a munkám, amikor kezembe került

Ugo Pirro A fiam nem tud olvasni című könyve. Ebben

olvastam először Carl Henry Delacato munkásságáról és

a mozgásterápiáról. Meglepődve ismertem fel – én ezt csi-

nálom az osztályommal már hónapok óta! Attól kezdve

sokkal tudatosabban, a hangsúlyokat máshová helyezve ál-

lítottam össze a mozgásprogramokat. Három évig lehet-

tem az osztály tanítója. A harmadik év végére ők voltak a

legfegyelmezettebb osztály az alsó tagozaton, és a tanul-

mányi eredményeik sem maradtak el az induláskor jónak

mondott párhuzamos osztályok eredményeitől. Később, a

felső tagozaton nem volt köztük osztályismétlő.

Két év múlva meghívtak az alakuló nevelési tanácsadó-

ba munkatársnak. Ettől kezdve csak „problémás” gyere-
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kekkel találkoztam. Igyekeztem segíteni nekik szerény

eszközeimmel, de csakhamar beleütköztem a határaimba.

Sok olyan volt köztük, akinek a rendelkezésemre álló esz-

közökkel nem tudtam segíteni. A téma magyar nyelven

hozzáférhető pedagógiai szakirodalma nagyon szegényes

volt, egy kis túlzással azt lehet mondani, nem létezett.

Ezért elkezdtem tanulmányozni orvosi szakkönyvekben a

neurológiát. Nagyon izgalmas világ kezdett kibontakozni

előttem: a csodálatos emberi értelem. Számomra az egyik

legizgalmasabb információ az volt, hogy az emberi érte-

lem nem velünk született képességünk. A születés pillana-

tában csak lehetőségként van jelen. Valójában mindenki

maga építi fel a saját értelmét. Úgy éreztem, ebben nagyon

sok lehetőség rejlik. Ha ennyire nyitott a rendszer, akkor

nagymértékben fejleszthető. Ugyanakkor óriási felelőssé-

get ró a szülőkre és a pedagógusokra, mert rajtunk is mú-

lik, kivé fejlődik a ránk bízott emberke.

Az elmélet

Az idegrendszer felépülése és a mozgás fejlődése az el-

ső magzati mozgásoktól kezdve egymással szoros egység-

ben történik. A magzati mozgásoknak többféle funkció-

juk van. Részt vesznek az idegrendszer felépítésében, szer-

vezésében, segítik a megszületés folyamatát, és beírják a

mozgásfejlődés kódját az idegrendszerbe. Ezekben a mag-

zati reflexekben tükröződik az emberré válás teljes folya-

mata. Minél több stressz éri a kismamát a terhesség alatt,

annál nagyobb a valószínűsége annak, hogy a magzati ref-

lexek nem tudnak megfelelően felépülni. Minden magza-

ti tartás-rendellenességgel, pl. farfekvéssel születő csecse-

mőre különös gondot kellene fordítani. Ha szükség van rá,

idejében el kellene kezdeni a fejlesztést, hogy megelőzzük

a későbbi nehézségeket. A magzati reflexek és az elemi

mozgásreflexek születés után ingerhelyzetben kiválthatók.

Meglétük bizonyíték az idegrendszer épségére. Ezek egy-

szerű, eszköz nélküli, nem költséges vizsgálatok.

A születés után a csecsemő mozgásfejlődése során

újra bejárja az evolúciós utat. A mozgásfejlődés teszi le-

hetővé a talajtól való elszakadást, a felegyenesedett já-

rás kialakulását.

Amikor a kisbaba megszületik, idegrendszere éretlen.

Az életben maradáshoz szükséges mozgásreflexek mű-

ködnek, de a csecsemő éretlen agykérge még nem vesz

részt a szabályozásban. Majd a mozgásfejlődéssel párhu-

zamosan és tőle függően érik be az agykéreg, s a szabályo-

zás fokozatosan átkerül a kéregbe. Minden magasabb ren-

dű idegrendszeri működés az agykéreghez köthető. Ben-

ne születik a gondolat, itt található az éntudat, az akarat,

mindaz, ami emberré tesz bennünket.

Ha a mozgásfejlődés nem akadálytalan, az agykéreg

nem tud tökéletesen beérni, és ez tanulási nehézséget, be-

illeszkedési nehézséget, figyelem- vagy magatartászavart

okozhat. A tanulási nehézség hátterében 70-75%-ban

idegrendszeri éretlenség áll.

„Rosszul tanuló rossz gyerek”

Nincs olyan iskolai osztály, ahol ne volna két-három

olyan gyermek, aki nem tud együtt haladni társaival. Le-

maradnak, osztályt ismételnek, vagy az eltérő fejlődésű

gyermekeket oktató gyógypedagógiai osztályokba, isko-

lákba kerülnek. Az utóbbi években integrálják őket a nor-

mál közösségekbe, de sajnos, csak ritkán teremtik meg a

valóban hatékony integráció feltételeit. Egész életükben

viselik az iskolai kudarcok nyomát. 

Ezek a gyerekek valójában nem fogyatékosak, hanem

éretlen idegrendszerük miatt nem tudnak megfelelni az

iskolai követelményeknek. A jelenség nem kultúrafüggő.

Világszerte évről évre növekszik a tanulási nehézséggel

küzdők száma. Az általános iskolában tanító pedagóguso-

kat a képzés során nem készítik fel a jelenség felismerésé-

re, kezelésére. Azt gondolják, hogy a gyerek neveletlen,

engedetlen, lusta, hanyag, szándékosan nem akar tanulni,

figyelni, bosszantani akarja a felnőtteket. Büntetik, szidják,

s ezzel rombolják énképét, önbizalmát. A szülők gyakran

érzik, hogy gyermekük nem butább, mint a többiek, de se-

gíteni ők sem tudnak.

Valójában a gyermekekben nagy a megfelelési vágy.

Mindent megtennének azért, hogy megfeleljenek a fel-

nőttek elvárásainak. A gyermek nem azért ír, olvas rosszul,

mert nem akarja jól csinálni, hanem azért, mert nem tud-

ja. A sikertelenség már önmagában is kellemetlen érzése-

ket ébreszt benne, és ha megszidják, büntetik érte, szinte

megsemmisül a szégyentől.

Személyisége torzulhat, pszichoszomatikus tünetek je-

lentkezhetnek nála, amelyek idővel krónikus betegségek-

ké válhatnak, s ezek ronthatják életminőségét, életkilátá-

sait. Az iskolapadból kikerülve társadalmi beilleszkedése is

nehezített lehet. 

Ezek a gyerekek nem gyengébb értelmi képességűek,

mint társaik. Intelligenciaszintjük átlagos vagy átlag felet-

ti. Érzékszerveik épek, semmiféle kimutatható fogyaté-

kosságban nem szenvednek. Teljesítményük mégis lénye-

gesen elmarad kortársaikétól.

A tanulási nehézség gyakran társul magatartási zavar-

ral. A magatartászavar el is fedheti az eredeti problémát.

Sztereotípia a rosszul tanuló rossz gyerek. Pedig a maga-

tartási deviancia az esetek többségében nem oka, hanem

következménye a tanulási nehézségnek. Ép értelmű, tá-

mogató családi hátterű gyermeknél semmi sem indokolja,

hogy nehézségei legyenek az iskolában. Eleinte tesz erő-

feszítéseket a leküzdésükre, de ha nem kap szakszerű se-

gítséget, feladja. Már nagyon korán megtapasztalhatja a
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másságot, az el nem fogadást, a kitaszítottságot. Nem érti,

mi a baj vele, és egy idő múlva elfogadja a negatív érték-

ítéletet. Önkéntelenül alkalmazkodik hozzá, azonosul ve-

le. Összefacsarodott a szívem, amikor egy hatéves kisfiú,

miután megdicsértem valamiért, azt mondta: „Tudod,

Panni néni, én gonosz vagyok.” Gyakran peremre sodród-

nak, fogékonnyá válnak az antiszociális viselkedésformák

iránt. A legújabb kutatások szerint a tanulási nehézség

kapcsolatba hozható a fiatalkori bűnözéssel. A fiatalkorú

bűnelkövetők anamnézisében gyakran találhatók iskolai

kudarcokról szóló feljegyzések.

A tanulási nehézség a gyermek akaratától független ál-

lapot. Ki akarna szándékosan rosszul tanulni? A gyerek-

nek az lenne jó, ha az iskolában mindent jól csinálna, és

mindenki elégedett lenne vele. Otthon gyorsan meg tud-

ná tanulni a leckét, és mehetne játszani. Ki szeretne órá-

kon keresztül a könyv felett görnyedni játék helyett? A

gyerekek biztosan nem. Mindig kihívásnak tekintettem,

ha egy gyermek nehezen értett meg valamit, és kerestem

a megoldásokat.

A terápia

Tapasztalataimra és a szakirodalomra támaszkodva

kidolgoztam egy mozgáson alapuló terápiás rendszert.

A fejlesztést mindig vizsgálat előzi meg. Részletes

anamnézist veszünk fel a szülők segítségével. Az első

kérdésünk: tervezett gyermek volt-e? A következő:

olyan neműnek született-e, amilyennek várták? Ha

nem várt gyerek volt, mikorra tudták elfogadni, hogy

mégis lesz? A gyermek számára a szülők feltétel nélkü-

li szeretete és elfogadása adja a biztonságot, amely nél-

kül nem érezheti magát jól a világban. Részletesen ki-

kérdezzük az anyát a terhesség körülményeiről, a szülés

történéseiről, az adaptációról, étkezési, alvási szokások-

ról, betegségekről.

Külön hangsúlyt kap a mozgás- és beszédfejlődés üte-

me. Megkérdezzük a gyermek közösségbe való beilleszke-

désének jellemzőit, szüleihez, testvéreihez való viszonyát.

Kérdés, hogy érdemes-e ilyen mélységben utánajárni

mindennek. A válasz: igen, mert más prognózis állítható

fel egy enyhén oxigénhiányos agyi sérülésnél, és más olyan

gyermeknél, ahol nincs sérülés, csak éretlenségi tünetek.

Megint más lesz a terápia felépítése, ha pszichés gátlások

nehezítik a gyerek mindennapjait.

A vizsgálat során feltérképezzük az idegrendszert a

gerincvelői reflextől kezdve az agykéregig. Vizsgáljuk a

tanuláshoz szükséges kognitív képességeket is. A kapott

eredmények alapján állítjuk össze a terápiás feladatsort.

A feladatok minden esetben igazodnak a gyermek te-

herbírásához, pszichés állapotához. A terápia lényege,

hogy a gyermeket végigvezetjük a normál mozgásfejlő-

dés legfontosabb állomásain. Ennek során az érésben el-

maradt területek lehetőséget kapnak a hiányok pótlásá-

ra. Az éretlenségi tünetek enyhülnek, a terápia végére

teljesen el is tűnhetnek. Az első eredmények már na-

gyon korán, az első néhány héten mutatkoznak. A terá-

piát a szülő végzi otthon a gyerekével. Mi az irányítás és

ellenőrzés feladatát látjuk el. A feladatsort mindennap

végig kell tornásznia a gyermeknek. Azért van szükség

a napi gyakorlásra, mert a mozgással kapcsolatokat épí-

tünk az idegsejtek között. A szinapszisok akkor épülnek

ki és szilárdulnak meg, ha naponta kapják az impulzu-

sokat. Havonta egyszer találkozunk a gyermekkel. Van

lehetőség csoportos terápiára is. Az óvoda és az iskola

megfelelő színtér a fejlesztéshez. 

Hatvanórás akkreditált tanfolyamon oktatjuk a

komplex mozgásterápia elméletét és gyakorlatát peda-

gógusoknak és minden érdeklődőnek, aki segíteni akar

a gyermekeken. A tanfolyam végén a résztvevők tanú-

sítványt kapnak, amely feljogosítja őket a terápia vég-

zésére. Szlovákiában is tartunk tanfolyamokat. Duna-

szerdahely, Galánta és Komárom környékén sok peda-

gógus építette be mindennapi pedagógiai gyakorlatába

ezeket az ismereteket. Dunaszerdahelyen a Vámbéry

Ármin Alapiskolában hatodik éve végzik a mozgáste-

rápiát, nagyon jó eredménnyel. Gyakorlatilag nincs már

az iskolában olyan gyermek, aki ne csinálta volna végig.

A kollégák arról számolnak be, hogy kevesebb a lema-

radozó, könnyebben tanulnak meg írni-olvasni. A ta-

nulmányi versenyeken is jó eredményeket érnek el. Az

integráltan oktatott gyermekek közelítenek a normá-

hoz, gyakran meg lehet szüntetni az integrációt.

A terápia nem valamiféle lemerevedett rendszer. Anya-

gát folyamatosan kiegészítjük a legújabb kutatási eredmé-

nyekkel.

Bicske, 2018. I. 19. 

Kulcsár Mihályné neuropedagógus

A pozsonyi Gyermekfejlesztő Központ megnyitóján. 
Hideghéthy Andrea felvétele
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Statisztikai adatok igazolják, hogy

Szlovákiában az óvodákban és az isko-

lákban egyre több sajátos nevelési igé-

nyű gyermeket nevelnek-oktatnak

együtt társaikkal. Ezt hallva akár arra

is gondolhatnánk, hogy egyre jobbak

vagyunk az integráció gyakorlatában, a

tapasztalat viszont azt mutatja, hogy az

esetek többségében nincsenek meg a

szükséges tárgyi és személyi feltételek,

s a pedagógusok többnyire érdemi fel-

készítés és támogatás nélkül látják el a

feladatot. Gyógypedagógus vagy pszi-

chológus csak a nagyobb iskolákban

elérhető (az óvodákban szinte egyálta-

lán nem), ráadásul sok helyen nincs ál-

landóan jelen, legfeljebb havi egy-két

alkalommal. A pedagógus gyakorlati-

lag segítség nélkül, saját ötleteire tá-

maszkodva próbálja nevelni-oktatni

ezeket a gyerekeket. A megoldás ter-

mészetesen hosszú és bonyolult folya-

mat. Első és legfontosabb lépésként

olyan szemléletváltásra volna szükség,

amely lehetővé teszi azt, hogy minden

gyermek biztonságos, elfogadó kör-

nyezetben nevelkedhessen, amely tisz-

teletben tartja másságát.

Találkozhattam néhány olyan sze-

rencsés esettel is, ahol a pedagógus kel-

lő empátiával, odafordulással, a gyer-

mek helyzetének megértésével jól meg

tudta szervezni a nevelési munkát. Ám

sajnos, inkább az a jellemző, hogy az

intézmény a gyermektől várja el, hogy

változzon, zárkózzon fel; nehezen vál-

toztat saját szemléletén. Ennek követ-

keztében sok gyermek lemorzsolódik,

perifériára kerül, esetleg magatartás-

problémák alakulnak ki nála, vagy szo-

rongani kezd. A megoldás nem egy-

egy pedagógus vagy az osztályfőnök

feladata, a probléma csakis az iskola

vagy óvoda, a szülő és a gyermek (igen,

a gyermek!), esetleg más, gyermeket

ellátó intézmény együttműködésével

orvosolható. Ez olyan partneri vi-

szonyt feltételez, ahol az érintettek

egyenrangú félként, a másiknak az ér-

dekeit is szem előtt tartva működnek

együtt a közös célért. Sajnos, amíg a

szülő egyfajta „második gyermek” sze-

repét tölti be az oktatási rendszerben,

addig ez nem kivitelezhető. Az nem

problémamegoldás, ha „tálalják” neki

az intézményben megjelenő problé-

mákat, mintegy házi feladatnak kiadva

a megoldásukat. Sok esetben pedig a

pedagógus igyekszik segíteni, de ellen-

állásba ütközik, mivel a szülő nem

partner a probléma megoldásában,

például nem fogadja el, hogy egyálta-

lán van probléma. Ennek oka legin-

kább az attól való félelem, hogy esetleg

gyermeke kevésbé ügyes vagy okos, és

ezáltal megkérdőjeleződik az ő szülői

kompetenciája. Sokat elárul a „leinteg-

rálni” kifejezés is, amelyet már sokszor

hallottam szülők szájából. Ez is azt su-

gallja, hogy az integráció által a gyer-

mek valamiféle számukra alacsonyabb

rendű kategóriába sorolódik.

Ha pedig a szülő, a pedagógus és a

gyermek hatékonyan képes együttmű-

ködni, még mindig előfordulhat, hogy

a vezetőség és a többi pedagógus részé-

ről nem kapnak támogatást. Hosszú

távú eredmény ilyenkor sem várható el. 

Az integrációval szembeni bizal-

matlanság, az informálatlanság kérdé-

se azonban mindannyiunkat érint, mi-

vel inklúzión nem csak az oktatásban

való befogadást értjük, hanem az egész

társadalmat érintő folyamatot. Hiszen

nem vagyunk egyformák, felnőttként

is a magunk másságával kell helytáll-

nunk az életben, a többséggel együtt-

működve, nem pedig szegregált, ho-

mogén csoportokban. Hol tanuljuk

meg ezt, ha nem az iskolában? Alább

(a teljesség igénye nélkül) összegyűj-

töttem az integrációval kapcsolatos

személyes tapasztalataimat.

• Néhány osztályfőnök példáján ke-

resztül megtapasztalhattam, milyen a

valódi értelemben vett integráció, és

hogy milyen nagy jelentősége van eb-

ben az osztályfőnök személyiségének.

Különösen az egyik környékbeli kisis-

kola második osztályát tudnám példa-

ként felhozni, ahol egyfajta spontán

integráció valósult meg. Tizenegy

gyermek – köztük két enyhe értelmi

fogyatékos, egy beszédfogyatékos, egy

hallássérült és egy kiemelten tehetsé-

ges – tanult együtt. A siker kulcsa a pe-

dagógus szakmai alázata és a gyerme-

kek iránt tanúsított szeretete, elfogadá-

sa volt. Olyan közösséget sikerült te-

remtenie, ahová az összes tanuló szíve-

sen járt, és mindenki tudatosította a

társak iránti felelősségét. A tanító néni

munkájának szerves részét képezte a

szülőkkel való rendszeres és előítélet-

mentes kommunikáció, valamint a pél-

daértékű differenciálás: minden gyer-

mek a képességének, tudásának meg-

felelő tankönyvet, eszközöket használt.

• A pedagógusok – különösen az al-

só tagozatosok és az óvodapedagógu-

sok – többnyire érdeklődnek a fejlesz-

tés lehetőségei és a gyermekek problé-

mái iránt, szívesen együttműködnek,

tanácsot kérnek.

És most jöjjön néhány kevésbé jó ta-

pasztalat:

• A pedagógusok egy része elsősor-

ban a viselkedésproblémákat akarja

megoldani, ezeket tartja elsődleges

problémának, és gyors, látványos ered-

ményt vár. A kisebb változásokat an-

nak tudják be, hogy a gyermek jobban

figyelt, többet gyakorolt, a szülők job-

ban odafigyeltek.  

Kell-e nekünk integráció?
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A Raabe Klett Magyarország konzorcium vezetésé-
vel, a Coventryi Egyetem (Nagy-Britannia) és az
ELTE, valamint magyarországi, szlovákiai és romániai
óvodák együttműködésével megvalósuló Helping
Hand projekt azt a célt tűzte ki, hogy közvetlen célcso-
portként az óvodapedagógusokat és szülőket olyan
korszerű ismeretekkel és módszertannal vértezze fel,
amelyek hatékonyan támogatják a viselkedésproblémás
és/vagy figyelemhiányos gyermekek személyes és okta-
tási fejlődését.

Mindez konkrét és mérhető célok segítségével érhe-
tő el:

– többnyelvű digitális kézikönyv kidolgozása óvoda-
pedagógusok számára;

– többnyelvű digitális útmutató kidolgozása szülők-
nek;

– tematikus nemzetközi képzés óvodapedagógusok
és oktatási szakértők számára a korai gyermekkori
gondozás és oktatás témakörében;

– a projekt eredményeinek népszerűsítése folyama-
tos terjesztési kampány révén;

– anyaggyűjtés a jövőbeli nemzeti reformokhoz.
A projekt eredményei rövid távon az óvodáskori

problémák jobb felismerésében és a hatékonyabb óvo-
dai nevelésben hasznosulnak. Ezeknek kiemelt jelentő-
ségük van a pszichológiai és diagnosztikus kompeten-
ciákkal nem vagy alig ellátott területeken (Szlovákia,
Románia). Középtávon remélhető, hogy az eredmé-
nyek és projekttapasztalatok az óvodai programokban,
a döntéshozók és a szakpolitika szintjén is pozitív vál-
tozásokat indukálhatnak.

A projekt lebonyolítása a Bárczi Gusztáv Gyógype-
dagógiai Kar részéről a Gyógypedagógiai Pszichológiai
Intézet szervezésében, dr. Csákvári Judit szakmai irá-
nyításával zajlik. Bővebb információ a Helping Hand
honlapján, illetve Facebook-oldalán található.

A figyelmetlen, problémás viselkedés a becslések
szerint az óvodáskorú populáció 5–7%-át is érintheti
Magyarországon. Egy részüknél később ADHD-t (fi-
gyelemhiányos hiperaktivitás zavar) diagnosztizálnak,
de diagnózist nem kapó gyermekek is segítségre szo-
rulnak. Szisztematikus ismeretek, erőforrások, módsze-
rek, szűrés és támogatás azonban nem áll az óvodape-
dagógusok és a szülők rendelkezésére. Ez a környező
országokra, Szlovákiára és Romániára vonatkozóan is
érvényes.                              Forrás: www.barczi.elte.hu

• Erősen megoszlanak a vélemények

az integrációról. Az alsó tagozatos pe-

dagógusok közt több az elfogadó, in-

tegrációt kezdeményező, míg a felső

tagozaton a tanárok közül már keve-

sebben tanúsítanak megértést a sajátos

nevelési igényű gyermekek problémái

iránt. Még mindig akadnak például

olyanok, akik célszerűnek tartják a hi-

peraktivitást pofonnal gyógyítani. A

felbukkanó problémákat elsősorban

nevelési hiba vagy elhanyagolás követ-

kezményének tulajdonítják.

• Az iskolákban gyakori jelenség,

hogy nehezen megoldható a gyermek

tanórákról fejlesztésre való kikérése,

mondván, lemarad a tananyagról. (Eb-

ből azért sejtjük, hogy mennyit képes

elsajátítani egy sajátos nevelési igényű

gyermek tantermi keretek közt, asz-

szisztens nélkül...)

• Inkább csak egyéni vagy kiscsopor-

tos fejlesztések a jellemzők (ha vannak

egyáltalán), a közvetlenül a tanórán

közreműködő szakember vagy asszisz-

tens ritka, mint a fehér holló. 

• Az egyéni foglalkozásokhoz sok

esetben hiányzik a megfelelően kialakí-

tott helyiség, eszközök, infrastruktúra.

• Az sajátos nevelési igényű integrált

tanulók osztályzását illetően gyakran

találkozom bizonytalansággal („nem

lehet ő is kitűnő, amikor kevesebbet

tud, mint a másik”).

• A szülők nem minden esetben

partnerek a probléma megoldásában,

mivel az leginkább az iskolában jelent-

kezik. Vannak esetek, amikor a nem

megfelelő kommunikáció hatására fúj-

nak visszavonulót.

• A pedagógusok többsége minden-

nemű felkészítés nélkül kénytelen

megoldani a sajátos nevelési igényű

gyermek együttnevelését. Az esetek

többségében nincs kitől kérdeznie,

ezért internetről, könyvekből tájéko-

zódik, vagy saját költségén végez el va-

lamilyen, témába vágó tanfolyamot.

Változást csakis összefogással érhe-

tünk el. Szülők, szakemberek, oktatási

intézmények, civil szervezetek együtt-

működésével. 2017. október 14-én

InkluKoalícia néven olyan szülőket,

pedagógusokat és szakembereket ösz-

szefogó kezdeményezés született,

melynek célja a sajátos nevelési igényű

gyermekek oktatási feltételeinek javí-

tása, a valódi inkluzív oktatás alapjai-

nak megteremtése. Első lépésként

nyílt levelet fogalmaztak meg, mely a

sajátos nevelési igényű gyermekek je-

lenlegi oktatási programjával kapcso-

latban több kritikus észrevételt tartal-

maz. A levél petíció formájában elér-

hető a honlapjukon (inklukoalicia.sk),

2017. december 20-án pedig az Álla-

mi Pedagógiai Intézet elé terjesztették.

Bizalommal és reménykedve várjuk a

folytatást.

Melecski Júlia gyógypedagógus

Artis Centrum, Párkány

Helping Hand 
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Verbalio, a segítő szoftver
A Bliss Alapítvány konferenciáján ismertem meg

Zsombori Balázst, a Budapesti Műszaki Egyetem mér-

nök-informatikus hallgatóját. Előadásában bemutatta az

általa kifejlesztett, kommunikációt segítő szoftvercsalá-

dot. A három szoftver a beszédjükben különböző okok-

ból akadályozott emberek kommunikációját könnyíti

meg. A fejlesztőt arra kértem, hogy mutassa be a talál-

mányát.

Végigkísér az életen

– Az indíttatást az adta, hogy egy ismerősünk gége-

műtét következtében elvesztette a hangját, és szerettem

volna létrehozni egy programot, amely megoldást nyújt-

hat. Neki bevált, és egyre több család keresett meg. Én is

többet megtudtam a témáról, s igyekeztem újabb prog-

ramokat fejleszteni, hogy még jobban kiszolgáljam a cél-

csoportokat. Az első a PictoVerb volt. Nagyon egysze-

rűen működik. Képeket jelenít meg, és egy-egynek a

megérintésével egész mondatos üzenet hangzik el. Ez

azoknak segít, akik gyorsan szeretnének kommunikálni,

és nincs szükségük arra, hogy bonyolult mondatokat al-

kossanak több képpel. Ezt fejlesztettem tovább a Verba-

lio képes nevű kibővített változatra. A PictoVerb 150

képet tartalmazott, ez már négyezret, és három

szinten segíti a kommunikációt. Az első a

szótanuló szint: kb. 600, logopédus által

felmondott kifejezés van benne, főfo-

galmak alá rendezve, mint tisztálkodás,

öltözködés, iskola, állatok, növények

stb. Ez a rész a világ megismerésére vo-

natkozó szavak elsajátítását segíti. A

következő szint annyiban különbözik az

eredeti PictoVerb programtól, hogy sokkal

több kép van benne. A harmadik a mondat-

szerkesztő szint, ott már több képből fel lehet építe-

ni a mondanivalót. Ha rányomok pl. a kérek szimbó-

lumra, az felkerül egy mondatcsíkra, és mellé odatehe-

tem, hogy mit kérek: almát, szilvát stb., s a hangszóró

megérintésével ezeket a képeket a program teljes mon-

dattá olvassa össze. A Verbalio képes a képalapú kom-

munikációra sokféle variációt ad, pl. szótanulást, egysze-

rű kommunikációt és mondatszerkesztést. A harmadik

program a Verbalio írásos. Itt nagy gombos, magyar

nyelvű, ékezetes billentyűzeten kell begépelni a monda-

nivalót, azt olvassa föl a gép. El lehet benne raktározni

üzeneteket is, pl. a felhasználó előre felkészülhet egy or-

vosi vizsgálatra, ügyintézésre, vásárlásra. Otthon bepö-

työgi, hogy mit szeretne elmondani az orvosnak, és az

éles helyzetben egy gombnyomásra megszólaltathatja.

Szeretném, ha ez a szoftvercsalád a felhasználót egész

életén – akár egyetemi tanulmányai során vagy a mun-

kába való beilleszkedésig – végigkísérhetné, hogy az

adott élethelyzethez adekvát segítséget tudjon adni. Van

olyan felhasználóm, aki a PictoVerbbel kezdte, és elju-

tott az írásos programig, azzal kommunikál.   

– Kiknek ajánlott? Milyen korosztálynak, milyen sérü-

léssel élőnek?

– A PictoVerb kapcsán több ezer emberhez eljutottam

Magyarországon és öt másik országban, s az volt a ta-

pasztalatom, hogy ahány felhasználó, annyiféle

állapot indokolja a program használatát. Tu-

lajdonképpen mindenkinek ajánlható, aki

vagy veleszületetten, vagy szerzett okból

akadályozott a beszédben, gyereknek,

felnőttnek egyaránt. Van több, értelmi

fogyatékossággal élő felhasználóm, de

vannak olyanok is, akik teljesen ép értel-

műek. Többször szemtanúja voltam, hogy

az autista gyermek először elkezdte ismétel-

getni a programban megszólalt üzenetet, majd

szituációban önmagától is használta, ő maga kimond-

ta a szót.

– Milyen nyelvekre adaptálta a programot?

– Nagyon nagy élmény volt, hogy meghívást kaptam

Máltára, hogy az ottani változatot is készítsem el; tehát

máltai nyelven is elérhető a program. Ezenkívül olaszul,

lengyelül, örményül és angolul. Nagy vágyam a szlovák

nyelvű változat elkészítése. 

– Hogyan lehet hozzájutni a programcsaládhoz?

– A honlapomon, a http://verbalio.com/ címen elér-

hető 12 bemutató videó, mindenki megnézheti, mit

tudnak a programok, hogyan lehet az egyedi felhaszná-

lói igényekhez igazítani őket. Található ott egy megren-

delőlap. Ha valaki kitölti, e-mailben megérkezik hozzá
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egy díjbekérő számla, s ezt kiegyenlítheti bankkártyás

fizetéssel vagy átutalással. Igyekeztem a lehető legala-

csonyabb áron elérhetővé tenni a programokat:

a PictoVerbet 8000, a Verbalio képest 13 000, a Verba-

lio írásost pedig 10 000 forintért tudom kínálni az ér-

deklődőknek. 

– Mi szükséges ahhoz, hogy valaki használni tudja a

programot?

– Androidos rendszerű táblagép vagy okostelefon. Ér-

demesebb táblagépre letölteni a nagyobb kijelző miatt. A

program internet nélkül használható, de a telepítés erejéig,

mivel internetről tölti le a telepítőfájlt, fontos, hogy csatla-

koztatni tudja wifin keresztül. 

Mindegyik programnak van egy érdekes funkciója.

Ha szakember, gyógypedagógus veszi meg, vagy olyan

szülő, akinek két gyermeke is használná, több felhaszná-

lót is létre lehet hozni benne; egy gombnyomással vált-

hatunk felhasználót. Mindegyik program nagyon sok

beállítást tartalmaz, minden felhasználóhoz egyedi beál-

lítások tartozhatnak. Be lehet állítani kontrasztos meg-

jelenést, hogy látássérültek könnyebben tudják kezelni;

egy késleltetett lenyomás funkciót, ez az érintőkijelző

használatát próbálja meg segíteni; be lehet állítani, hogy

nagyobb gombok jelenjenek meg. Szinte minden testre

szabható a programban, de úgy is használható, ahogy

megveszi az ember.

Hatása és a haszna egyértelmű

Rácz Jolán a PictoVerb használatával kapcsolatos ta-

pasztalatait foglalta össze. „Mindössze két hónapja gya-

korolunk vele otthon, naponta 20 percnyi időtartamban.

Ez az eszköz az egyéni szükségletek kifejezését segíti

egyidejűleg képi, hangi és írásos megjelenítésben. A min-

dennapi élethelyzetekből adódó megnyilvánulás segítő-

eszköze nem vagy keveset beszélő, de látó, halló, értő, is-

meretekkel bíró akadályozottak számára. Tárgyakkal, sze-

mélyekkel, érzelmekkel, vágyakkal kapcsolatos témakö-

rökbe vannak csoportosítva a betétek. Látjuk a képen a

kenyeret, elhangzik, hogy »kérek kenyeret«, és a kép alatt

ott van a leírás is. Ahol nincs érzékszervi károsodás, és a

mi esetünkben nincs, úgy látjuk, hogy ennek a hármas sti-

mulációnak az összekapcsolása nagyon ésszerű és haté-

kony. A hatása és a haszna egyértelmű számunkra. Na-

gyon alkalmasnak tűnik olyan szociális készségek begya-

korlására is, mint a válaszadás, az igen-nem, a köszönöm

szó használata. A tapasztalatunk ez alatt a rövid idő alatt,

hogy a beszédnek mint önkifejezésnek és kapcsolati esz-

köznek a használatát erősíti. Továbbá kondicionálja az

udvarias kommunikációt, ösztönzi a figyelem koncentrá-

lását. Családtagunk próbálgat önállóan mondatokat al-

kotni, újabban igénye van rá, hogy közölje az észleléseit;

ezt korábban nem tette. Például reggel kinéz az ablakon,

és azt mondja: »Hullott a hó.« Eddig is látta, tudta, de

nem volt rá igénye, hogy közölje. És nemcsak tárgyi, ha-

nem személyi érdeklődésére is kihat. Egyértelmű szá-

munkra a kommunikáció területén való nyitása.” 

Felszabadulttá tesz

Bratkóné Földesi Ágota, az Esélyegyenlőségi Magazin

című rádióműsor szerkesztője évek óta használja a Verba-

lio programot. Bevallása szerint a szoftver megváltoztatta

az életét. „Little-kórral jöttem a napvilágra, mozgásban és

beszédemben korlátozott vagyok. Születésem óta haszná-

lok valamilyen kommunikációs eszközt, de sajnos, ezek

nem beszéltek. Így mindig meg kellett kérnem valakit,

hogy olvassa fel. A Verbalio leginkább ezt váltja ki; a sza-

badságot jelenti, hisz végre önálló hangot kaptam. Olyan

érzés, mintha végre tudnék beszélni, és nem függök senki-

től, hisz emberi hangon szólalok meg, szép, érthető, női

hangon. Azóta felszabadultabb vagyok, és végre társaság-

ban hozzá tudok szólni a dolgokhoz, vagy éppen kommu-

nikálni tudok bárkivel. Naponta használom kommuniká-

cióra a Verbalio szoftvert. Orvosnál és az életben is nagyon

sokat segít. Orvosnál korábban mindig a férjemet kértem

meg, hogy segítsen, ő volt a »sajtószóvivőm«. Most előre

leírhatom és elmenthetem a szoftverbe, hogy mi a pana-

szom, és végre érzéseket is le tudok írni, pl. milyen fájdal-

mat érzek, stb. Bevásárláskor is segít, hisz korábban muto-

gatnom kellett, hogy milyen terméket akarok éppen. Per-

sze ezzel jó sok idő eltelt. Most pedig leírom, mit is sze-

retnék, melyik polcon van, stb. Így gyorsabban megy a be-

vásárlás. Jómagam a fejlesztés előtt lévő stádium óta hasz-

nálom a szoftvert, és érintettként a fejlesztésben is részt ve-

hettem. Elsőként a családom körében aratott nagy sikert.

A barátaim és ismerőseim is meglepődtek. Akik először

hallják a szoftver hangját, leginkább csodálkoznak, hogy

ennyire fejlett a technológia! Szinte észrevehetetlen, hogy

ez nem emberi hang, hanem beszédszintetizátor hangja. 

És hogy kinek melyik változat ajánlható? A képes in-

kább azoknak, akik pl. autizmussal, Down-szindrómával

élnek, diszlexiások vagy olyanok, akik képpel jobban kom-

munikálnak; esetleg olyan kisgyermekes szülőknek, akik

most tanítják kommunikációra gyermeküket, hisz ebben

az esetben a gyermek képpel kommunikál, és ezt a szoft-

ver felolvassa. Azoknak is ajánlom, akik eddig ún. kom-

munikációs táblát használtak kommunikációra. Ugyanis a

szoftver kifejlesztője azt is figyelembe vette, hogy akinek

remeg a keze, az könnyebben tudja használni a szoftver-

család tagjait; az írásos és a képes változatban egyaránt

megtalálható ez a funkció. Jómagam a Verbalio írásost

használom leginkább.”

(t)
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A budapesti nyitórendezvény sokat

ígérő – rengeteg ismerős, meglepő a

résztvevők összetétele is, hisz sok a fi-

atal, mint később kiderül, nagy részük

vállalkozó.

A kiemelt tematikájú évek nem zá-

ródnak le december végén, s mivel a

múlt év a fiatal vállalkozók éve volt,

őket is mozgósítja a következőnek a

programja.

A program vezéreszméje: segíteni

a gyermekeket nevelő családokat. Az

ismert Köldökzsinór programtól,

mely egyszeri anyagi támogatást

nyújt az édesanyának és a pici gyer-

meknek, az óvodákban létesülő ma-

gyar sarokig új programokat is meg-

fogalmaztak. Támogatást kaphatnak

a családbarát vállalkozások – a kisgye-

rekek nappali ellátása, bölcsődék nyi-

tása.

Várhatók új pályázatok is, pl.

gyermekbarát közösségi helyek ki-

alakítására. Sikeres vállalkozások is

bemutatkoztak. Nagy figyelmet kel-

tett egy részben magyar fejlesztésű

applikáció, a Route4you, mely vi-

lágszerte működik, segítve az aka-

dálymentes közlekedést, kerekes-

székeseknek, babakocsit toló

anyukáknak egyaránt.

A konferencia egyik legérdekesebb

része a jó tapasztalatok cseréje, hisz

ami már jól működik, azt nem kell új-

ra kitalálni. Az Otthon Segítünk Ala-

pítvány az egyik jó példája az önkén-

tes segítségnek. Otthonukban segíte-

nek kisgyermekes szülőknek, akik

gyakran „nem érik utol magukat”,

hisz a tennivalók gyakran meghalad-

ják a lehetőségeket, melyeket a nap 24

órája ugyancsak szigorú keretbe fog-

lal, nem is szólva azokról az esetekről,

amikor a szülő megbetegszik, vagy

egyedül marad. Csak reménykedem,

hogy ez az ötlet nálunk is gyökeret

ver… Weboldaluk is tanulságos:

www.otthonsegitunk.hu.

A programra a magyar kormány

1 milliárd forintot különített el. Érde-

mes lesz időnként a program honlap-

ján barangolni (www.csaladokeve.hu,

www.kulhonicsaladokeve.kormany.hu),

hiszen az év folyamán több pályázatot

írnak ki. 

B. E.

Decemberben tartották Brüsszelben a fogyatékos em-

berek negyedik európai parlamenti napját. Az EU-ban a

becslések szerint 80 millió ember él fogyatékossággal,

minden hatodik. Ők a környezet, illetve a viselkedésbeli

akadályok miatt gyakran nem tudnak bekapcsolódni a

társadalmi eseményekbe, és sokszor éri őket hátrányos

megkülönböztetés, kirekesztés.

Szlovákiát Jana Žitňanská és Anna Záborská EP-

képviselők meghívására 24 tagú küldöttség képviselte. A

mintegy 700 résztvevő a fogyatékossággal élő emberek

választójogáról, esélyegyenlőségről, a 2020–2030-as idő-

szakra vonatkozó fogyatékosságügyi stratégiáról, az EU

befogadó költségvetéséről, a fogyatékossággal élő szemé-

lyek jogairól szóló ENSZ-egyezményről és a fenntartha-

tó fejlesztési célokról tanácskozott. Elfogadtak két köz-

leményt, ill. határozatot. Javasolták, hogy 2021 a fogya-

tékos emberek európai éve legyen, akkor lesz ugyanis 10

éve, hogy az EU ratifikálta az ENSZ-egyezményt.

A résztvevők a 2019. évi európai parlamenti választá-

sok közeledtével megvitatták, hogy az EU-ban és tagál-

lamaiban a fogyatékossággal élők tudnak-e élni választó-

jogukkal, hozzáférnek-e jelnyelven tolmácsolt, Braille-

írással vagy könnyen olvasható formátumban készült vá-

lasztási tájékoztatókhoz, és kapnak-e teljes körű segít-

ségnyújtást a szavazási eljárás során. Szó esett arról is,

hogy a választásokon jelöltként indulni kívánó, fogyaté-

kossággal élő személyek előtt álló akadályokat hogyan

lehet elhárítani, illetve hogy a tagállamokban felül kell-e

vizsgálni a választásra való jogosultság feltételeként elő-

írt jog- és cselekvőképességre vonatkozó jelenlegi szabá-

lyokat.

Elhangzott, hogy többet kell tenni az egyenlőségért.

Az EP 2017. november 30-án jelentést fogadott el,

amely hangsúlyozza, hogy a fogyatékossággal élőket

megilleti az egyenlő bánásmódhoz való jog, de ahhoz,

hogy ez valóban érvényesüljön, még sokat kell tenni. To-

vábbi szabályokat kell elfogadni, mint pl. az európai aka-

dálymentesítési intézkedéscsomag.

A jelentés felszólítja a Bizottságot, hogy határozzon

meg kötelező követelményeket a közterületek és épüle-

tek akadálymentességére vonatkozóan, fogadjon el köte-

lező százalékarányokat a fogyatékossággal élőknek a

köz- és magánszektorban való foglalkoztatására, gon-

doskodjon a fogyatékos személyek oktatáshoz, valamint

az ifjúsági programokhoz (pl. Erasmus+) történő hozzá-

féréséről, és akadálymentesítse a 112-es segélyhívó szá-

mot.

Forrás: Mosty inklúzie

A külhoni magyar családok éve

Fogyatékos emberek az Európai Parlamentben
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Pető András orvos-gyógypedagó-

gus (1893–1967) halálának szeptem-

berben volt az 50. évfordulója. Ebből

az alkalomból emlékezünk meg mun-

kásságáról.

Az 1940-es években fejlesztette ki

a központi idegrendszeri károsodás

következtében mozgássérült szemé-

lyek rehabilitációját célzó konduktív

pedagógiai módszert, amelyet az álta-

la vezetett intézet alkalmazott először.

A ma már szellemi hungarikumként

jegyzett egyedülálló gyógymód alap-

gondolata az volt, hogy idegrendsze-

rünknek a károsodások ellenére is

vannak új kapcsolatok kiépülését le-

hetővé tevő tartalékai, amelyek a ta-

nulási-tanítási folyamat megfelelő ve-

zérlésével mozgósíthatók. Ezért ne-

vezte el módszerét konduktívnak (rá-

vezető). 

Pető professzor a gyermekek fej-

lesztésén kívül a felnőtt mozgássérül-

tek rehabilitációját is fontosnak tar-

totta annak a felismerésnek az alap-

ján, hogy az agy plaszticitása a gyer-

mek- és ifjúkor elmúlásával is meg-

marad. Még súlyos sérülés esetén is

lehetőség van bizonyos fokú önrege-

nerálódásra. Fontos, hogy a mozgás-

sérültek visszanyerjék elvesztett ké-

pességeiket, lehetőségük nyíljon a

munkába való visszatérésükre, és ak-

tív, tartalmas, minél önállóbb életre

legyenek képesek. 

A konduktív nevelés konduktor,

segítő pedagógus vezetésével történik.

Ő tudatosítja a célt és mutatja meg az

eléréséhez vezető utat. A céltudatos

cselekvés aktív tanulást feltételez. A

konduktor az egyénnek/csoportnak

megfelelő komplex pedagógiai prog-

ramot alakít ki, amely kiterjed a moz-

gás- és beszédnevelés, önellátás, óvo-

dai nevelés, iskolai oktatás területére.

A gyermekeket játékos formában,

rengeteg énekkel és mondókával kí-

sérve tanítják meg képességeik isme-

retére, használatára. Az említettek rit-

must adnak a mozdulatoknak, kivált-

ják és fenntartják a mozgást. A foglal-

kozások célja a lehető legnagyobb ön-

állóság elérése.

A kiváló módszert több európai

országban is elismerik, és sikeresen

gyógyítanak vele. Számos külföldi

szülő utazott gyermekével Budapest-

re, hogy elsajátítsa, és a későbbiekben

otthon alkalmazza. Sok gyermek kö-

szönheti neki, hogy megtanult önel-

látó lenni, illetve önállóan mozogni,

járni.

Magam is több évig a Pető Intézet

lakója voltam, sok szép és kedves él-

ménnyel gazdagodtam ott. A szigorú

rendszer ellenére a konduktorok na-

gyon emberségesek voltak velünk.

Gyakran a szülők szerepét is betöltöt-

ték hét közben, mivel többségünk he-

ti turnusokra járt, így a családunkkal

csak hétvégeken lehettünk együtt.

Nagy Júlia

A konduktív pedagógia atyja

A Siket Pedagógusok Egyesületének gondozásában
hosszú, fáradságos munkával elkészült a szlovák nyelvi –
szlovák jelnyelvi és a szlovák jelnyelvi – szlovák nyelvi on-
line szótár, a Posunky.sk (www.posunky.sk), amely Szlo-
vákiában egyedülálló a maga nemében. Szlovák nyelvből
szlovák jelnyelvre való fordításkor két lehetőség van: az
adott szó jelnyelvi megfelelőjének a keresése, illetve tema-
tikai egységek szerinti keresés. Szlovák jelnyelvből szlovák
nyelvre történő fordításkor a keresés a jel típusa alapján
történik (egykezes; kétkezes szimmetrikus – ha mindkét
kéz azonos alakú jelet mutat; kétkezes aszimmetrikus), ezt
követően pedig a kézforma és a kéz/kezek térbeli helyze-
te alapján. A szócikkekben az artikulációra vonatkozó
adatok is megtalálhatók. Mivel a szlovák nyelvhez hason-
lóan az ország tájegységei szerint is különböznek a jelek, a
szótár alkotói ezt is figyelembe vették.  

Eddig 5283 szócikk készült el, ám a fejlesztés folytató-
dik legalább 13 000 szócikkig, hogy az új eszköz minél

jobban segítse a pedagógusokat, tanulókat és jelnyelvi tol-
mácsokat. 

A szótár létrehozását az Eset Alapítvány, a Pontis Ala-
pítvány, a kulturális minisztérium és Pozsony megye ön-
kormányzata támogatta.

Idén tartják először (szeptember 23-án) a jelnyelvek
nemzetközi napját. Erről tavaly decemberben határozott
az ENSZ-közgyűlés, hogy ráirányítsa a figyelmet a jel-
nyelv jelentőségére és a siket emberek emberi jogainak ér-
vényesítésére. 

1951. szeptember 23-án Rómában alakult meg a Sike-
tek Világszövetsége. Fő célkitűzései közé tartozik a jel-
nyelvek és a siketkultúra megőrzése és ápolása.

Roman Vojtechovský 

Kétnyelvű szótár

Jelnyelvek nemzetközi
napja
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Az ENSZ 1992-ben december 3-át a fogyatékosság-
gal élő emberek nemzetközi napjává nyilvánította. Cél-
ja felhívni a figyelmet problémáikra, a mindennapjaikat
nehezítő gondokra és az összetartozásra. A világnap al-
kalmából 2017. december 7-én Pozsonyban a szociális
gazdaságban alkalmazott jó gyakorlatot bemutató
workshopot tartottunk a pozsonyi Közgazdaság-tudo-
mányi Egyetem Szociális Fejlődés és Munka Tanszéké-
nek, a besztercebányai Bél Mátyás Egyetem Közgazda-
sági és Regionális Fejlődés Tanszékének, a Carissimi
Nonprofit Alapnak, a Szociális Gazdaság és a Szociális
Innováció Intézménye Polgári Társulásnak (ISESI), az
Inklúzió Polgári Társulásnak, az EPIC Nonprofit Szer-
vezetnek és a Támogatott Foglalkoztatás Szlovákiai
Uniójának szervezésében.  

A rendezvényen olyan szakemberek vettek részt, akik
a hátrányos helyzetűek társadalmi felzárkózását vagy
munkaerőpiaci integrációját igyekeznek elősegíteni, to-
vábbá akadémikusok, kutatók, a közélet képviselői és
egyetemi hallgatók. 

Az előadók szlovákiai jó példákon keresztül igyekez-
tek bemutatni a fogyatékossággal, szegénységben élők-
nek, roma kisebbséghez tartozóknak, tartósan munka-
nélkülieknek nyújtott segítséget. Mindez a szociális gaz-
daság szektor keretében történik, amely olyan társada-
lom létrehozását szorgalmazza, melyben hátrányos
helyzetű s gyakran előítéletekkel megbélyegzett ember-
társaink is méltósággal élhetnek és dolgozhatnak. 

Viera Záhorcová (Inklúzió Polgári Társulás, Támoga-
tott Foglalkoztatás Szlovákiai Uniója) jóvoltából megis-
merkedhettünk a Piramis programmal és a Radnička
kávézóval, ahol fogyatékossággal élő pincérek szolgálják
fel a kávét, teát, süteményt. Eva Havelková és Michaela
Mudroňová az EPIC Nonprofit Szervezet képviseleté-
ben a szociális vállalkozások támogatására irányuló tevé-

kenységüket mutatták be. A Carissimi tavaly ünnepelte
15. születésnapját. Az eltelt időszak gazdag és fontos
eseményeiről, melyek a fogyatékos gyermekeket nevelő
magyar családokat segítették, Bauer Edit számolt be.
Nagy érdeklődéssel követtük Ivan Mako (Fiatal Romák
Egyesülete) előadását is, aki a roma származású álláske-
resők szociális vállalatoknál történő foglalkoztatását is-
mertette. Peter Mészáros már több mint 20 éve dolgo-
zik a harmadik szektorban, a 3lobit Polgári Társulás ve-
zetőjeként a fogyatékossággal élők munkaintegrációjára
fókuszál. Ismertette a sikeresen működő szociális válla-
lat kétszintű szerkezeti modelljét. A Wellnea szépség-
szalont, amely hátrányos helyzetű álláskeresőket alkal-
maz, és a védett műhely jó példája, Elena Kopcová mu-
tatta be. Az előadássorozatot Nicol Lauf zárta. Ismer-
tette a 858 Alapítvány munkásságát, amely főleg a helyi
kézműveseket és kistermelőket igyekszik segíteni. 

A rendezvény kísérőprogramjaként karácsonyi vásár-
ban kínálták portékáikat a meghívott védett műhelyek.
A résztvevők továbbá megtekinthették a szociális fejlő-
dés és szociálpolitika szak hallgatói által készített szoci-
ális vállalati üzleti terveket.  

A workshop sikeres volt, lehetőséget adott tapasztalat-
cserére és kötetlen beszélgetésekre, valamint kapcsolat-
teremtésre is. Legfőbb célja olyan, a V4-es országokat
összekötő hálózat kialakítása, amely a szociális gazdaság
terén aktív szakemberek és támogatók kapcsolatrend-
szere lehet. 2018 decemberében újra fel szeretnénk hív-
ni a figyelmet a fogyatékossággal élők, hátrányos hely-
zetűek problémáira, s egy következő workshop kereté-
ben be szeretnénk mutatni a magyarországi szociális
gazdaság jó példáit.

Pongrácz Éva 
Közgazdaság-tudományi Egyetem, Pozsony

A szociális gazdaság ígéretes megoldásai 

Viera Záhorcová és a Radnička kávézó pincére

A konferencia részvevői
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Nem emlékezhettem rá, nagyon ki-
csi voltam még… Nagymamám és
szüleim elbeszéléseiből tudom csak,
hogy mi történt 60 évvel ezelőtt, ami-
kor nagymamám pár hónaposan át-
csomagolt, és észrevette, pontosabban
úgy tűnt neki, mintha az egyik lábam
rövidebb volna egy picivel, mint a má-
sik. Gyermekorvosunk viszont nem
így látta, azt mondta, nem kell aggód-
ni. Akkor még nem volt 3 hónaposan
kötelező a röntgen, megelőzés meg
aztán végképp nem… Mire kiderült,
hogy még sincs minden rendben, már
majdnem egyéves lettem. Mindenki
fűhöz-fához kapkodott, s a csípőfi-
cam szó hallatán családom is megré-
mült. Gépbe raktak, a lábaimat szét-
feszítő vasaktól a babakocsiba sem
fértem be. A fájdalomtól sokat sírtam.
Szüleim, nagymamám meg velem
együtt. Szinte állandóan dajkálniuk
kellett, de az orvos utasításait meg-
tartva nem vették le a gépet rólam.
Ipolyságról Besztercebányára hordtak
ellenőrzésekre, s mivel akkor még au-
tó nemigen volt, busszal, vonattal,
többszöri átszállással utaztunk – ezt
sosem tudom eléggé meghálálni. Ki-
tartásuknak, szigoruknak hála végül
minden rendbe jött, s kétévesen járni
is megtanultam, ami az o alakú lábak-
kal nem is volt olyan egyszerű. Az
említett gyermekorvosnő még évek-
kel később is meg-megállt nálunk,
hogy érdeklődjön, hogy vagyok, any-
nyira bántotta a lelkiismeret, de örült,
hogy nem lett súlyos következménye.
Gyerekként nem éreztem hátrányban
magam, igaz, tornából mindig fel vol-
tam mentve, de ez nem zavart. Kor-
csolyázni viszont nagyon szerettem
volna, de le kellett róla mondanom –
sajnos, a húgomnak is (neki miattam
nem vettek korcsolyát, máig emlege-
ti). Felnőttként sem voltak problémá-
im, amikor terhes lettem, azt mond-
ták, mivel nem operált csípőficamom

volt, nincs szükség császármetszésre,
így aztán mindhárom lányom termé-
szetes úton jött a világra. A problé-
mák 45 évesen jöttek elő. A lábamban
jelentkező fájdalomról nem gondol-
tam volna, hogy összefügg a csípőfi-
cammal. Ekkor már harmadik foko-
zatú forgókopásom volt, s rohamosan
tovább romlott. Az orvosok szerint
semmiképp sem lett volna szabad ter-
mészetes úton szülni… Már csak
gyógyszerekkel tudtam aludni, és kö-
nyökmankót kaptam. Hadd ne részle-
tezzem, milyen érzés volt végigmenni
a városon ilyen állapotban, azt gon-
dolván, hogy mindenki engem néz és
sajnál. Utólag tudom, hogy felesleges
volt aggódni, rengeteg ember jár bot-
tal, és senkit nem érdekel, már fel sem
tűnik. Fürdőben is voltam, de nem se-
gített. Furcsa volt ezúttal más szem-
pontból látni gyermekkorom kedvenc
fürdőhelyét, Gyűgyöt. Kiskoromban
mindig figyeltem a bottal sántikáló,
kerekesszékes, gyógyvizet szürcsölge-
tő betegeket, sajnáltam őket, s nem
tudtam elképzelni, hogy én ne legyek
egészséges, ne tudjak a saját lábamon
járni. Ám amikor hasonló helyzetbe
kerültem, már nem tűnt annyira ször-
nyűnek a dolog… Azt mondták, 50
éves kor előtt nem műtenek meg. Há-
la a férjemnek, másképp alakultak a
dolgok, mégsem kellett megvárnom
az ötvenedik születésnapomat. Tud-
tom nélkül, a körzeti orvosommal
együtt intézte el a műtétet. Sokat nem
lamentálhattam, kész tények elé állí-

tottak, így aztán negyvenhat évesen
kicserélték a jobb forgómat. Nem tu-
dok eléggé hálás lenni neki, ha ő nem
beszél rá, nem tesz lépéseket, soha
nem szántam volna rá magam. Pedig
a műtét után a fájdalom azonnal meg-
szűnt. A rehabilitáció a fürdőkezelés-
sel együtt fél évig tartott, de utána jó
állapotban térhettem vissza az iskolá-
ba, amely számomra a második ott-
hont jelentette. Szerencsére a mi épü-
letünkben lépcsőzni nem kellett, és
pedagógusként váltogathattam az
ülést, állást és járkálást – egy idő múl-
va a botot is elhagyhattam, csak na-
gyobb távokra vittem magammal. A
gépkocsi nagyon megkönnyítette az
életemet, rokkantigazolvánnyal, par-
kolókártyával tényleg nem volt gond
naponta autózni a munkahelyemre; a
műtét után pár hónappal már a veze-
tés is úgy ment, mint régen. Minden-
hová el tudtam és tudok jutni, ahová
szeretnék. Igaz, kímélni kell maga-
mat, földre leülni, székre felállni máig
nem tudok, de a nehezebb házimun-
kákban van segítségem, hosszú gya-
logtúrákra pedig nem vállalkozom. 

Mindmáig sokan kérdezgették s
kérdezgetik, megérte-e. Igen. Én
mindenkinek csak ajánlani tudom a
műtétet, nem kell félni tőle. Igaz, nem
könnyű beletörődni a bot használatá-
ba, nem volt egyszerű megszokni az
óvatosságot s azt, hogy nagyon kell fi-
gyelni arra, hogyan megyek le a lép-
csőn, és lehetőleg soha el ne essek…
Viszont van értelme, már csak a fájda-
lom miatt is. Nem mindenki tud
ugyan visszamenni dolgozni, nekem
szerencsém volt. Nem végeztem fizi-
kailag megterhelő munkát, így aztán
addig dolgoztam, amíg nyugdíjba
nem mentem. Szerencsére az orvosok
jóslata nem vált be, a másik lábam
nem romlott, s eddig nincs szükség
újabb forgócserére. 

Futó Mária

„Nekem megérte”
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Az egyik forró nyári napon meghívtuk a medvei, lé-
gi, szeredi és semptei szociális otthon, valamint a ga-
lántai Pátria nyugdíjasotthon lakóit és alkalmazottjait
egy finom gulyásra. Főzésébe a lakók is besegítettek. A
találkozó ünnepélyes megnyitója után a vendégek
sportversenyeken vettek részt: volt kapura rúgás, ko-
sárlabda, célbadobós, fitlabdán való ügetés. A verseny-
zők édes jutalmat kaptak, majd jóízűen elfogyasztották
a gulyást. A gulyásparti vidám táncos szórakozással
folytatódott késő délutánig.

Ugyancsak augusztusban találkozót szerveztünk az
alkalmazottak, a lakók és családtagjaik közötti kapcso-
latok megerősítésére. Mivel első ízben tartottunk ilyet,
izgalommal vártuk. Örömünkre a családtagok 20%-a
elfogadta a meghívásunkat. A szórakoztatást a Hegyi
Tesók zenekar vállalta, és Bazsó Mária támogatta
anyagilag. A családtagok megnézhették a Nagyszom-
bat megye önkormányzatának támogatásával felújított
lakóegységeket. A nagy sikerre való tekintettel szeret-
nénk rendezvényünket megismételni.

Szeptemberben intézetünk egészségügyi, szociális
és terápiás alkalmazottai kétnapos tanfolyamon pró-
bálták elsajátítani a siketjelnyelv alapjait. Célunk az
volt, hogy egyik lakónkkal, Norbival kommunikálni
tudjunk. A tanfolyamot vezető Ľubica Šarinová lektor
beszélt a siketek életéről és szokásairól, s a résztvevők
az elmélet után a gyakorlatban is kipróbálhatták a ta-
nultakat. Nagy örömet szereztek vele siket lakónknak.
A tanfolyam megszervezéséért és finanszírozásáért kö-
szönet a Pontis Alapítványnak.

Októberben rendeztük meg a vízkeleti művelődési
házban – a szlovák kulturális minisztérium, cégek és
magánszemélyek anyagi támogatásával, valamint
Nagyszombat megye elnökének védnökségével – a X.
Kosúti zenei kulcs elnevezésű zenei fesztivált. Elfo-
gadták meghívásunkat a brünni Zámeček Střelice ne-
vű szociális intézet, a magyarországi táplánypusztai
Dr. Piróth Otthon, továbbá a tatabányai Mentálhigié-
nés és Rehabilitációs Intézmény lakói. Az eseményre
19 szociális intézetből 127 fellépő regisztrált. Külön-
böző kategóriákban (ének, tánc, művészeti előadás)
mutatták be tehetségüket. Az ünnepi megnyitó után a

Kaschauer Klezmer Band lépett színpadra, s nem min-
dennapi műsorával lenyűgözte a jelenlévőket. A hiva-
talos program végeztével kezdődő mulatságban a He-
gyi Tesók húzta a talpalávalót. 

Célunk, hogy lakóinknak a lehető legjobb minőségű
szociális szolgáltatást nyújtsunk. Hogy az egyik, hal-
mozottan fogyatékos kliensünk, Gyuszika életkörül-
ményeit jobbá tegyük, kéréssel fordultunk az SPP Ala-
pítványhoz. A tőle kapott támogatásból nagy örö-
münkre segédeszközöket tudtunk vásárolni számára.

Intézetünk az EPH Alapítványtól is kapott anyagi
támogatást három, kinti használatra alkalmas tornagép
megvásárlására, továbbá vettünk egy speciális kere-
kesszéket testi fogyatékos lakónknak.

Decemberben a nemeskosúti Gyöngykaláris ének-
kar lépett fel nálunk.

PhDr. Katona Lívia PhD 
igazgatónő

A nemeskosúti szociális otthon életéből

A jelnyelvtanfolyamon

Felhívás Kérjük tisztelt Olvasóinkat, hogy ha lakcímet változtatnak, tudassák szerkesztőségünkkel a

Carissimi, Bučinová 14, 821 07 Bratislava posta- vagy a carissimi.lap@gmail.com e-mail-címen vagy a 0907

812 236-os telefonszámon. Ezzel megkönnyítik munkánkat. Köszönjük.
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Várjuk Olvasóink kérdéseit a carissimi.lap@gmail.com e-mail- vagy a Bučinová 14, 821 07 Bratislava postacímre. 
A pszichológusnővel közvetlenül is felvehetik a kapcsolatot a www.borosdora.com honlapon keresztül.

A pszichológus válaszol
Tisztelt  Pszichológusnő!

Van egy hároméves unokám, aki még csak tőmondatokban beszél, nem szobatiszta, az evés is probléma számára.

Csak pépeset hajlandó enni, és csak azokat az ételeket fogadja el, amelyeket szeret. Mozgásában is el van maradva.

Még csak mászik, néha fel-feláll. Segítséggel tud csak menni. A szobatisztaság hiánya miatt az óvodába se vették fel.

Ijesztő számomra, hogy a lányom nem aggódik, sem a férje. Azt mondogatják, hogy majd kinövi, majd idővel meg-

tanulja ezeket a dolgokat. Én aggódom. Fölneveltem három gyereket, hároméves korban szerintem ezek a jelenségek

nem normálisak. Kérem, nyugtasson meg, hogy túlságosan aggódom, vagy pedig erősítse meg a véleményemet szak-

emberként.  

Köszönettel: Egy aggódó nagymama 

Tisztelt aggódó Nagymama!

Pszichológusként látatlanban diagnózist nyilván nem tudok felállítani, a leírt tünetekre

valóban fel kell figyelni. Csodálkozom, hogy a lánya azon sem gondolkodott el, hogy nem

vették fel gyermekét az óvodába. Mindenesetre nincsenek elkésve, hároméves korban

még – bármi is a diagnózis – sok mindent lehet fejleszteni egy gyermekben. Elsődleges cél

mindenképp annak kiderítése, hogy mi a tapasztalt viselkedés valódi oka. Ennek tükrében

kell elkezdeni a fejlesztéseket. Jó dolog a türelmes, megengedő nevelés, de ebben az eset-

ben több kárt okoz, mint amennyi haszon származik belőle. Sajnos, sokféle rendellenesség

létezik, de ahhoz, hogy kezelni tudják, ki kell deríteni a baj okát. 

Boros Dóra Barbara 
tanácsadó szakpszichológus

Pajor Emese: Látássérülés – sérült látás?
Milyen módon épül fel látórend-

szerünk, mitől különleges a vizuális

észlelés? Mennyit és mit lát egy cse-

csemő, egy óvodás, egy fiatal, és

mennyit az idős ember? Mit értünk

tulajdonképpen látássérülésen? Kit

tekintünk látássérült személynek?

Melyek azok a leggyakoribb kórokok,

szembetegségek, amelyek látássérü-

lést okozhatnak? Ha egy kisgyermek

vakon születik, vajon más lesz a be-

széd- vagy a mozgásfejlődése? Mi-

lyen módon, eszközökkel lehet a lá-

tássérült gyermeket fejleszteni, oktat-

ni? Honnan tudhatja a gyógypedagó-

gus, hogy tanítványa mit és mennyit

lát egy játékhelyzetben vagy a tanulás

során? Milyen egy ma megszülető lá-

tássérült gyermek várható életútja a

kora gyermekkori intervenció, az is-

kolarendszer, az integrált oktatási

formák és a rehabilitáció intézmé-

nyei, szolgáltatásai segítségével? Ho-

gyan változtatják meg a látássérült

személyek életét az őket segítő infor-

matikai eszközök vagy az akadály-

mentes környezet? Miben tud segíte-

ni az elemi rehabilitáció egy felnőtt-

vagy időskorában súlyos fokban lá-

tássérültté vált személynek? Milyen

módon lehet segíteni a vak embernek

a közlekedésben? 

A kérdések megválaszolásán túl a

szakember azt is kifejti, hogyan vál-

toztatják meg a látássérült személyek

életét az őket segítő informatikai esz-

közök vagy az akadálymentes kör-

nyezet. A könyv azokra az alapokra is

kitér, amelyeket a neves gyógypeda-

gógus elődök raktak le, és melyekre

azóta is minden látássérült személlyel

foglalkozó (szak)ember épít.

Kiadó: ELTE Bárczi Gusztáv

Gyógypedagógiai Kar, 2017

(BGGYK)
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Hogyan igényelhető támogatás a Carissimitől? 
Ha a családban fogyatékossággal élő gyermeket nevelnek, és támogatást szeretnének igényelni, a szülő levélben

fordulhat a Carissimihez.
Egyszerű (nem ajánlott) levélben vagy e-mailben (mindkét formát elfogadjuk) röviden vázolja a család helyzetét,

írja meg, mekkora összegre volna szüksége, indokolja meg a kérést, csatolja a gyermeke állapotáról készült orvosi
szakvélemény másolatát (a személyes adatokat takarja ki), továbbá a rászorultságot tanúsító (pl. a szociális hivatal
vagy a községi/városi hivatal által kiállított) igazolás másolatát.

Tüntesse fel a számlaszámát, posta- és e-mail-címét, telefonszámát.
A támogatást a gyermekkel kapcsolatos kiadásokra (rehabilitáció, gyógykezelés, gyógyszer, gyógyászati segédesz-

köz) lehet fordítani.
A folyósított összeggel három hónapon (indokolt, rendkívüli esetben egy éven) belül kell elszámolni. A számla

(vagy számlák) másolatát e-mailben vagy postai úton várjuk.
Címünk:
Carissimi n. f., Nám. 1. mája 10-12., 811 06 Bratislava
E-mail: carissimi2002@gmail.com
Telefon: 00421 907 812 236

Nyílt nap a párkányi speciális alapiskolában
Ez a pedagógustalálkozó még adventben volt. Az egész

régióból érkeztek rá vendégek: az óvodák, alap- és középis-

kolák, a szabadidőközpont, a gyermekotthonok, a városi

könyvtár, a Magán Művészeti Alapiskola, a Magán

Gyógypedagógiai Tanácsadó, valamint az Artis Centrum

igazgatója, illetve munkatársai. Eljöttek a Nyitra megyei

Oktatási és Módszertani Központ képviselői s helyi közé-

leti szereplők is. 

Botlík Jolán igazgatónő üdvözölő szavai után a vendégek

megismerkedhettek az iskolában folyó oktató-nevelő mun-

kával, a gyógypedagógusok és a tanulók mindennapjaival.

Bementek az osztályokba, figyelemmel kísérhették az asz-

talosműhelyben, a gyakorlókonyhában és az interaktív táb-

la mellett végzett foglalkozásokat. Felavatták az új fényte-

rápiás termet, ahol a halmozottan sérült gyermekek fejlesz-

tése folyik. A terem kialakításához szükséges összeg a Žá-

čik Nikoletta által szervezett jótékonysági est bevételéből

gyűlt össze. Nikoletta, aki bejutott a Felvidék szépe verseny

döntőjébe, nemes tettéért megkapta a Miss Charity címet.

Az iskola ezúton köszöni Nikinek és minden támogatónak

a segítséget.

Szeretném megosztani az iskolával kapcsolatos tapaszta-

lataimat, mivel nyugdíjas pedagógusként itt is eltöltöttem

néhány évet. A kezdeti nehézségek ellenére az intézmény

évről évre gyarapodott. Nem hátráltak meg a nehézségek

elől, az az elv uralkodott, hogy figyelemmel, szeretettel

mindig lehet segíteni, akkor is, ha a helyzetet teljesen meg-

oldani nem lehet. Az iskola „családgondozó” szerepet is vál-

lal, a gondokat, bajokat enyhíti, a hétköznapokat megéde-

síti. Nap mint nap a szeretet csodáit gyakorolva, empátiá-

val fogadja el a tanulókat olyannak, amilyenek. Jól ismerem

pedagógusai módszerét: jókedv, mosoly, érzelmi tükör. Itt

csak angyal módjára, kedvesen, szelíden lehet megérinteni

a lelkeket. Az ember formálásában a tetteké a főszerep. A

pedagógiát csak könyvből megtanulni nem lehet. Érzék

kell hozzá, és gyakorlat. E napon is bebizonyosodott a nap-

sugaras jókedvvel előadott műsorban, hogy „a boldogság

kulcsa az iskola és a pedagógus kezében van” (Kodály Zol-

tán).

Bízunk abban, hogy a párkányi speciális alapiskola von-

zásköre bővül, és a testi-lelki hátránnyal küszködő növen-

dékek a számukra legmegfelelőbb utat választják, hiszen itt

a pénznek is szívet adtak, mivel a jótékonyság által zene- és

fényterápiás tantermekben is folyhat a gyógyító oktatás.

Hajtman Kornélia

Az udvaron
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A Carissimi Nonprofit Alap 2017-ben
Az adófelajánlásoknak köszönhetően tavaly tizenhat,

fogyatékossággal élő gyermeket nevelő családnak nyújtot-

tunk támogatást külföldi orvosi kivizsgálásra, külföldi és

itthoni rehabilitációra, valamint gyógyászati segédeszkö-

zök vásárlásához. Hozzájárultunk fogyatékos gyermeket

nevelő családok kovácspataki nyári táborának költségei-

hez, és 150 személy a mi támogatásunkkal vehetett részt a

budapesti állatkertben tartott sérült gyermekek napján. 

Februárban részt vettünk Az esélyegyenlőségtől a

Taigetoszig? című konferencián, melyet az ELTE

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán tartottak Bu-

dapesten. Jelen voltunk a Dunaszerdahelyi Értelmi Sé-

rülteket Segítő Társulásról szóló, Életképek című kiad-

vány bemutatóján. Dunaszerdahelyi helyszínen, harma-

dik alkalommal szerveztük meg a Sérült gyermek/fel-

nőtt a családban – hogyan tovább? című fórumot szü-

lőknek és szakembereknek. 

Áprilisban kilencedszer voltunk társszervezői az értel-

mi fogyatékos fiatalok galántai versfesztiváljának. 

Májusban a balassagyarmati Éfoész Elfogadásért

Önérvényesítő Egyesület meghívására részt vettünk az

önálló életvitel napján.

Júniusban meghívásunkra nagy sikerű koncertet adott

Dunaszerdahelyen Halász Judit fogyatékossággal élő fi-

ataloknak, átlagos fejlődésű óvodásoknak, kisiskolások-

nak és kísérőiknek. Az Európai Néppárt támogatásával

társszervezői voltunk Galántán az autista gyermeket ne-

velő szülők és szakemberek részére meghirdetett szak-

mai napnak.

Júliusban a Carissimi képviseletében Bauer Edit kura-

tóriumi tagot megválasztották a kormány mellett műkö-

dő kisebbségi bizottság tagjának. 

Szeptemberben meghívott szervezetként bemutattuk

tevékenységünket Brüsszelben, az Európai Parlament-

ben. A Családlánc szervezésében, a Carissimi közvetíté-

sével fogyatékossággal élő gyermeket nevelő családok is

megtekinthették a budapesti Operaházban a Bánk bánt. 

Októberben meghívást kaptunk Budapestre, a Bliss

Alapítvány megalakulásának 30. évfordulója alkalmából

rendezett konferenciára. Sérült gyermekek és felnőttek

rajzaiból készült kiállítással és kulturális műsorral ünne-

peltük szervezetünk megalakulásának 15. évfordulóját

Füleken. Ismét ott voltunk Dunaszerdahelyen a Kultú-

rával az akadályok ellen c. rendezvényen. 

Novemberben részt vettünk az ELTE Bárczi Gusztáv

Gyógypedagógiai Karán tartott ötödik fogyatékosságtu-

dományi konferencián és a Szlovákiai Magyarok Kerek-

asztalának érsekújvári tanácskozásán. 

Decemberben a Családlánc meghívására részt vettünk

az Első a család? – A modern ifjúság dilemmái címmel

Brüsszelben az Európai Parlamentben rendezett konfe-

rencián. Pozsonyban a Közgazdaság-tudományi Egye-

temen, a szociális gazdaság jó példáit ismertető konfe-

rencián bemutatkozott a Carissimi is. 

Támogatóinknak (az SZK Kormányhivatala, Bethlen

Gábor Alap, Opel Handycars, magánszemélyek) kö-

szönhetően a Szlovák Humanitárius Tanács kiadásában

tavaly is megjelentettük lapunk, a Carissimi hat számát;

ezek elektronikus változata a korábbiakéval együtt le-

tölthető honlapunkról (www.carissimi.sk), ahol egyéb

hasznos információkat is találhatnak. Ugyancsak jelen

vag yunk  a  Facebook  köz ös ség i  há lón :

www.facebook.com/carissimina. 

A Carissimi Nonprofit Alap önkéntes szervezet – ku-

ratóriuma térítésmentesen végzi munkáját –, tevékeny-

ségét tavaly a Bethlen Gábor Alap, az OTP Banka Slo-

vensko, a Pozsonyi Magyar Intézet, a pozsonyi székhe-

lyű B&K Kft., az Európai Néppárt, valamint jó szándé-

kú emberek segítették pénzadományukkal, munkájuk-

kal, adófelajánlásukkal. 

Köszönjük a segítséget. 

Egyúttal kérünk mindenkit, aki teheti, hogy idén is

ajánlja fel adója 2 (ha önkéntes munkát végez, 3) száza-

lékát szervezetünk, ezáltal a fogyatékossággal élő gyer-

meket nevelő családok javára, s javasolja ezt másoknak

is, hiszen minden eurót eljuttatunk azoknak, akik igazán

rászorulnak. Köszönjük.

Tóth Erika

A jogi személyek és azok a természetes személyek,

akik maguk készítik adóbevallásukat, az adóív megfe-

lelő részébe írják be a Carissimi adatait: IČO:

31821910; právna forma: neinvestičný fond; obchod-

né meno/názov: Carissimi n. f.; sídlo-ulica: Nám.

1. mája; číslo: 10-12; PSČ: 81106; obec: Bratislava. Az

alkalmazottak a lapunkban található nyilatkozatot

töltsék ki, és az adó befizetését igazoló nyomtatvány-

nyal (ezt a munkaadójuk tölti ki) együtt április 30-áig

juttassák el a lakhelyük szerint illetékes adóhivatalba.

Ha szeretné, hogy felajánlása tényéről (nem az össze-

géről!) az adóhivatal értesítse szervezetünket, ezt

x-szel jelölje be a nyilatkozat megfelelő rovatában.

Fontos: idén már csak az újfajta nyomtatványokat fo-

gadja el az adóhivatal!
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A felvételről a gyönyörű modell ál-

modozó, félig lehunyt tekintettel pil-

lant le a nézőre, kezét a szíve elé kap-

ja, s ezzel romantikus hangulatot ad

a képnek. A másikon Ahmed bárszé-

ken áll, szemben a modellel – aki

szintén bárszéken ül –, és portrét ké-

szít a fiatal nőről. A harmadik képen

egy paraszt látható munka közben,

amint két bivaly segítségével szántja

a földjét. A kép hátterében a lemenő

nap sugarai festik élénkre az égbol-

tot. Ez három kiragadott példa Ah-

med Zulkarnain képeiből. És hogy

kicsoda Ahmed Zulkarnain? Nos, a

következő cikk róla fog szólni.

*  *  *

Az ember a legváratlanabb helye-

ken futhat bele inspiráló történetek-

be. Olyanokba, amelyek nemcsak őt

motiválják, hanem a sorstársaihoz is

szólnak, mert a költő szavaival: „az

élet él és élni akar”, s az álmain-

kat ne adjuk fel, még akkor se,

ha elsőre lehetetlennek tűnnek!

„Nem akarom, hogy aki a ké-

peimet nézi, közben arra gon-

doljon, hogy ki készítette őket –

hanem csakis arra a kreativitás-

ra, amely bennem él!”

És valóban, ha a 24 éves indo-

néz fiatalember fotóit látod,

nem az fog eszedbe jutni, hogy

készítőjük a száját használja a

fényképezőgép kezeléséhez.

Először és másodszor is elbűvöl

az az egzotikus mesevilág,

amely ezeken a képeken is át-

jön, és amelyről nekünk itt, Eu-

rópában a filmeknek köszön-

hetően romantikus elképzeléseink

vannak. Csak ezután gondolunk rá,

hogy a gyönyörű képek egy kéz és

láb nélkül született fiatalember em-

berfeletti erőfeszítésének köszönhe-

tően jöttek létre.

Ahmed egy interjúban azt is el-

mondta, hogy a fényképezés akkor

kezdte el érdekelni, mikor egy inter-

netkávézóban dolgozott, ahova sok

fotós járt. Első gépét hitelre vette, és

autodidakta módon képezte magát

használatában. A fényképezés kez-

detben csak hobbi volt, megélhetéssé

csak később lett, amikor egyre több

megrendelést kapott. Megalapította

vállalkozását, amelyet Dzoelra ke-

resztelt; így hívták őt a barátai, és ez

lett a művészneve is. Ma már ő tanít

másokat fotózni.  

Ahmednak nincsenek ujjai, ezért

azt a technikát alkalmazza, hogy a

fényképezőgépet az arcához szorítja,

és szájával vagy a karján található

bőrkével nyomja meg a zárkioldót.

Zsánerei a hagyományos ruhát viselő

modellektől kezdve portrékon, a

mindennapi életből elkapott pillana-

tokon át a lenyűgöző természetfotó-

kig terjednek.

Egy átalakított gokarttal közleke-

dik, amelyet a családja és barátai se-

gítségével épített, s motorbicikliből

kiszerelt motor hajt.

Példája arra tanít bennünket, hogy

az embernek bizony meg kell küzde-

nie álmaiért. 

Sztakó Zsolt

Dzoel, a fotós

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

addiktológus (szenvedélybetegségekkel foglalkozó szak-
ember) – adiktológ

alkoholfüggőség – alkoholová závislosť 
drogmegelőzés – drogová prevencia
figyelemhiányos hiperaktivitás zavar (ADHD) – porucha

pozornosti s hyperaktivitou (ADHD)
hippoterápia (lovasterápia) – hipoterapia
inkluzív oktatás – inkluzívne vzdelávanie
játékfüggőség – závislosť na hracích automatoch
jel – posunok
jelnyelv – posunkový jazyk
jelnyelvek nemzetközi napja – Medzinárodný deň posun-

kových jazykov
kábítószer-függőség – drogová závislosť
látássérülés – zrakové postihnutie
lovasterápia (hippoterápia) – hipoterapia
munkaterápia – pracovná terapia
önellátás – sebaobsluha
önérvényesítési készségek – sebaobhajovacie zručnosti
Önkéntes Központok és Szervezetek Platformja –

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií
(PDCO)

önkéntesség – dobrovoľníctvo
Reménység Reszocializációs Központ és Átmeneti

Otthon – Nádej – resocializačné stredisko a domov na
polceste

sajátos nevelési igény – špeciálne výchovno-vzdelávacie
potreby

Siketek Világszövetsége – Svetová federácia nepočujúcich
Siket Pedagógusok Egyesülete – Spolok nepočujúcich

pedagógov
speciális alapiskola – špeciálna základná škola
szócikk – slovníkové heslo
Támogatott Foglalkoztatás Szlovákiai Uniója –

Slovenská únia podporovaného zamestnávania
teljescsípőprotézis-műtét – totálna endoprotéza bedrové-

ho kĺbu 
terápiás közösség – terapeutická komunita
térbeli tájékozódás – orientácia v priestore 
Vakok és Gyengénlátók Szlovákiai Uniója (VGYSZU) –

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS)
viselkedési zavarok – poruchy správania
zeneterápia – muzikoterapia

adiktológ – addiktológus (szenvedélybetegségekkel fog-
lalkozó szakember) 

alkoholová závislosť – alkoholfüggőség 
dobrovoľníctvo – önkéntesség 
drogová prevencia – drogmegelőzés 
drogová závislosť – kábítószer-függőség 
hipoterapia – hippoterápia (lovasterápia)
inkluzívne vzdelávanie – inkluzív oktatás 
Medzinárodný deň posunkových jazykov – jelnyelvek

nemzetközi napja 
muzikoterapia – zeneterápia 
Nádej – resocializačné stredisko a domov na polceste –

Reménység Reszocializációs Központ és Átmeneti
Otthon 

orientácia v priestore – térbeli tájékozódás 
Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií

(PDCO) – Önkéntes Központok és Szervezetek
Platformja 

porucha pozornosti s hyperaktivitou (ADHD) – figye-
lemhiányos hiperaktivitás zavar (ADHD) 

poruchy správania – viselkedési zavarok 
posunkový jazyk – jelnyelv 
posunok – jel 
pracovná terapia – munkaterápia 
sebaobhajovacie zručnosti – önérvényesítési készségek 
sebaobsluha – önellátás 
Slovenská únia podporovaného zamestnávania –

Támogatott Foglalkoztatás Szlovákiai Uniója 
slovníkové heslo – szócikk 
Spolok nepočujúcich pedagógov – Siket Pedagógusok

Egyesülete 
Svetová federácia nepočujúcich – Siketek Világszövetsége 
špeciálna základná škola – speciális alapiskola 
špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby – sajátos nevelési

igény 
terapeutická komunita – terápiás közösség 
totálna endoprotéza bedrového kĺbu – teljescsípőproté-

zis-műtét 
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska (ÚNSS) –

Vakok és Gyengénlátók Szlovákiai Uniója (VGYSZU) 
závislosť na hracích automatoch – játékfüggőség 
zrakové postihnutie – látássérülés 

carissimi.lap@gmail.com

Támogatóink: 

Csápai Ágnes 

Horváth Kiara

Horváth Dorina

Cseh Zalán

Karika Léna Noémi

Verbalio, 
a segítő 
szoftver, 
16–17. o.

Sztakó Zsolt: Dzoel, a fotós, 26. o.

Ajánló

Adalékok a hippoterápia történetéhez, 4–5. o. 

Az ifjúság hosszú távú mozgósítása, 9–10. o.

A madi iskolások rajzolták a Carissiminek: 



C M Y K

Esély fogyatékos és egészségkárosodott embereknek                    IX. évfolyam, 2018/1., február

Kulcsár Mihályné: 
A tanulás öröm is lehet – mozgásterápia

Melecski Júlia: Kell-e nekünk integráció?

Verbalio – kommunikációt segítő szoftverek


