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Magyar–szlovák, szlovák–magyar szótár
Achilles-ín – Achillova šľacha
agyvelőgyulladás (encephalitis) – zápal mozgu (encefalití-

da)
alacsonyan funkcionáló autista – nízkofunkčný autista
állatterápia – animoterapia (terapia so zvieratami)
alvászavarok – poruchy spánku
Asperger-szindróma – Aspergerov syndróm
Autistákat Segítő Társaság – Spoločnosť na pomoc oso-

bám s autizmom (SPOSA)
autizmus spektrumzavar – poruchy autistického spektra
autizmusszimulátor – simulátor autizmu
diagnosztikai központ – diagnostické centrum (centrum

diagnostiky)
epilepsziás roham – epileptický záchvat
értelmi sérülés – mentálne postihnutie
fölfekvés – dekubit (preležanina)
gyermekkori agyi bénulás – detská mozgová obrna

(DMO)
hiperszenzitív (túlérzékeny) – hypersenzitívny (príliš cit-

livý)
intézményiférőhely-kiváltás – deinštitucionalizácia zaria-

dení sociálnych služieb
képességfejlesztés – rozvoj schopností
korai fejlesztés – včasná intervencia
kullancs – kliešť 
magasan funkcionáló autista – vysokofunkčný autista
megelőzés – prevencia
Mozgássérültek Szlovákiai Szövetsége – Slovenský zväz

telesne postihnutých
önrendelkezés – spôsobilosť na právne úkony
pajzsmirigytúltengés – zvýšená funkcia štítnej žľazy
pervazív fejlődési zavarok – pervazívne vývinové poruchy
sajátos nevelési igény – špeciálne výchovno-vzdelávacie

potreby
sztereotip mozgások – stereotypné pohyby
szülői polgári társulás – rodičovské občianske združenie
támogatott lakhatás – podporované bývanie
társas kapcsolatok – sociálne interakcie
túlérzékeny (hiperszenzitív) – príliš citlivý (hypersenzi-

tívny)
tünet – symptóm

Achillova šľacha – Achilles-ín 
animoterapia (terapia so zvieratami) – állatterápia 
Aspergerov syndróm – Asperger-szindróma 
diagnostické centrum (centrum diagnostiky) – diagnosz-

tikai központ 
deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – intéz-

ményiférőhely-kiváltás 
dekubit (preležanina) – fölfekvés 
detská mozgová obrna (DMO) – gyermekkori agyi

bénulás 
encefalitída (zápal mozgu) – agyvelőgyulladás (encephali-

tis)
epileptický záchvat – epilepsziás roham 
hypersenzitívny (príliš citlivý) – hiperszenzitív (túlérzé-

keny) 
kliešť – kullancs 
mentálne postihnutie – értelmi sérülés 
nízkofunkčný autista – alacsonyan funkcionáló autista 
pervazívne vývinové poruchy – pervazív fejlődési zavarok 
podporované bývanie – támogatott lakhatás 
poruchy autistického spektra – autizmus spektrumzavar 
poruchy spánku – alvászavarok 
preležanina (dekubit) – fölfekvés 
prevencia – megelőzés 
príliš citlivý (hypersenzitívny) – túlérzékeny (hiperszenzi-

tív) 
rodičovské občianske združenie – szülői polgári társulás 
rozvoj schopností – képességfejlesztés 
simulátor autizmu – autizmusszimulátor 
Slovenský zväz telesne postihnutých – Mozgássérültek

Szlovákiai Szövetsége 
sociálne interakcie – társas kapcsolatok 
Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom (SPOSA) –

Autistákat Segítő Társaság 
spôsobilosť na právne úkony – önrendelkezés 
stereotypné pohyby – sztereotip mozgások 
symptóm – tünet 
špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby – sajátos nevelési

igény 
včasná intervencia – korai fejlesztés 
vysokofunkčný autista – magasan funkcionáló autista 
zápal mozgu (encefalitída) – agyvelőgyulladás (encephali-

tis) 
zvýšená funkcia štítnej žľazy – pajzsmirigytúltengés 
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Tartalom

Vinné el a tavaszi influenzát a… Lehető-
leg nagyon messzire! Micsoda egy érzés! Mi-
kor végre hat nap félig bódult, félig éber vagy
igazán mégsem az állapot után végre le tud
ülni az ember a gépéhez, hogy megnézze,
miben maradt el, kinek mit s mennyit ígért,
hol maradt adós. Adós maradtam, persze. 

Olvasom a világhálón a híreket. Egy hét
alatt sok újdonság. Pár kitüntettek és díjat
kaptak, felrobbant, kisiklott, elveszett hír után

akad néhány, a beteg, a sérült, a többinél bezártabb ember számára
szomorúan aktuális hír is. Magánjellegű persze. Melyben arról olvas,
hogy megint feladta valaki. A sablonszövegben ott van, hogy hosszan
tartó, súlyos, méltósággal és alázattal viselt betegség után… Hát igen.
Ez a rohadt kór soha nincs tekintettel semmire és senkire. Nem szá-
mít, hogy éppen május van, robbanó kora nyár, virág- és persze pol-
lenözön – mert nincsen rózsa pollen nélkül –, nem számít a kórnak,
se az, kik s mennyien maradnak támasz, szeretett lény nélkül. Nem
számít. Lázálmomban kiszolgáltatottja voltam a felcsapó érzéseknek.
Friss privát gyászomnak, felhullámzó félelmeknek. Az élményeknek.
Mintha egy vigasztalan és sivár pincébe lettem volna összezárva a
szomorúsággal, aki egyre és egyre közelebb húzódott hozzám, hogy
majd megöleljen, s végleg magáévá tegyen. S én közben lestem, hol az
éjszakánkénti kényszerébredésekkor az ablakon át felcsillanó, hol a lá-
zas félálomba zuhant nappalokba valódi napfény illúziójaként látni
vélt napsütötte sávnak elér-e hozzám a pereme, ki tudok-e még lépni
a láz, a csontujjú félelem szorításából. Erős az ember. Van személyes
méltósága. Hosszan tartó betegségben is van talán. Mikor a fáj, a
legprivátabb érzés mégis megosztódik, mert szólni kell, hogy segítse-
tek. Mikor a tehetetlen testnek lesz kiszolgáltatottja a szellem és a lé-
lek, s hiába a tiszta gondolat a fejben, nincs erő sem feljegyezni, sem
megőrizni azt. Méltóság! Micsoda komoly dolog az. Mikor vezetékek,
csövek, drótok hálózata alatt vergődik a test. Mikor annyira fáj, hogy
nincs tovább türelem, ordítani kéne, de mégse. Alázat, igen alázattal
meghódolni a verdiktnek, mi kiméretett. Nem afféle megállapodás ez
a véggel, csak egy okos felfogása az egésznek. S nem vigasztalan az
alázat. Viselni kell a kórt, s a félelmeket, saját félelmeinket jó szorosan
magunkhoz ölelni. Ne lássák őket a szeretteink. Talán ez a méltóság. 

Május múlik, szénanáthások és papírzsebkendő-gyártók igazi
nagy korszaka van. Mosolyogjunk! Fáj? Akkor is! Láz múlik, kedv
majd jön. Méltósággal, okosan, szépen. Élni kell. Nincs megegyezés
a feladásról. Türelemmel visel minket az élet, erre nincs más válasz,
mint az alázattal és méltósággal. Szőkül az árpa feje. Fáradt méhek
pihentek meg a kezemen. A hegyek kékek, a kaszáltatni való fű a
kertben – ha már magad képtelen vagy – varázsszóra térdig érővé
nyúlott fel, ezer lenne a dolog, de csak pár órája tisztult ki az elme a
láz szorításából. Május van. Bízni kell. A hírek zúdulnak, mint a
zöldár. Egyetlen gombon múlik, hogy gépzaj vagy madárdal-e a hát-
térzaja a napi életnek. Gyógyíts meg, napfény, minden fájdalmat, se-
perj el, tavaszi szél, minden félelmet! 

Szászi Zoltán
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„A szegények orvosa”: 
Boldog Batthyány-Strattmann László
Március 24-én a Remény katoli-

kus hetilap a Szent Erzsébet Szabad-

egyetemmel közösen konferenciát

tartott Dunaszerdahelyen a 15 évvel

ezelőtt boldoggá avatott Batthyány-

Strattmann László tiszteletére. Ezen

hangzott el előadásom, melynek rövi-

dített szövegét adom most közre a

Carissimi olvasóinak. A már életében

a szegények orvosának nevezett főúr

életvitele, orvosi hitvallása a fogyaté-

kosokkal törődők számára is példa-

kép lehet.  

A Dunakilitiben 1870. október

28-án a nagy múltú Batthyány-csa-

ládba grófként született László 1931.

január 22-én hercegként adta vissza

lelkét Teremtőjének. 1915-től viselte

a gyermektelenül elhunyt nagybáty-

jától örökölt kettős nevet és a hercegi

címet. Volt azonban még egy címe,

melyre sokkal büszkébb: ez az 1900.

június 9-én Bécsben szerzett orvos-

doktori cím volt. Aránylag későn, 30

éves korában lett orvosdoktorrá. Pe-

dig a gyógyítás iránti vágy már korán

felébredt benne. Erre, sajnos, egy csa-

ládi tragédia adott neki alkalmat: a

hosszasan betegeskedő édesanyjához

járó orvos megengedte neki, hogy is-

mételten csendes szemlélője legyen a

beteg vizsgálatának. A „doktor bácsi”

ténykedése a gyógyító munkára, az

édesanya hősies, lelki háborgás nélkü-

li szenvedése pedig a betegségnek ál-

dozatként való elfogadására irányí-

totta az akkoriban már a kalksburgi

(bécsi) jezsuita kollégiumban tanuló

gyermek figyelmét. 1885-től a kalo-

csai jezsuitáknál tanult tovább, és az

orvosi munka iránti érdeklődése még

fokozódott. Nem volt valami jó tanu-

ló, de egészségtanból jelest kapott, és

kis házi gyógyszertárából szívesen

adott gyógyszert vagy orvosi tanácsot

a hozzá fordulóknak. Apja nem lelke-

sedett az orvosi pályáért: a nagy csa-

ládi birtok leendő igazgatóját szerette

volna látni fiában, ezért az ungvári

gimnáziumban 1890-ben megszer-

zett érettségi után László előbb a gaz-

dasági főiskolán, majd később a böl-

csészkaron tanult. A medicina iránti

érdeklődése azonban továbbra sem

csökkent. Magánórákat vesz dr. Vé-

csey professzortól, és az elintézi, hogy

mindjárt másodévesként kezdhesse

meg orvosi tanulmányait Bécsben. S

mivel medikusként hasznossá tudja

tenni magát a gyomorrákban szenve-

dő atyja körül is, a haldokló áldását

adja László fia leendő hivatására. Az

atyai áldás mellé, még medikus korá-

ban, társul egy másik áldás is: 1898-

ban oltárhoz vezeti Coreth Mária Te-

rézia grófnőt. A Mislnek becézett

hölgy nemcsak hűséges feleség és 13

gyermek édesanyja lesz, hanem ha

kell, a műtőben is tud asszisztálni fér-

jének. 

Ekkor már a Pozsonyhoz közeli

Köpcsényben (ma: Kittsee, Ausztria)

élnek. László doktor kastélyuk egy

földszinti szobájában kezd rendelni,

de már 1901 folyamán kórházat épít-

tet a templom mellett. A rendkívüli

kézügyességgel megáldott orvos nagy

kedvvel veti magát a sebészi munká-

ba. Naponta operál. 

A nagy tempó azonban egészsége

rovására megy. Ifjúkorától szenved

pajzsmirigye túltengésétől. A túl sok

hormon a normálisnál gyakoribb ösz-

szehúzódásra serkenti a szívizmot,

ami előbb-utóbb a szív kimerüléséhez

vezet. Egy bécsi kolléga megvizsgálja

őt, és azt tanácsolja neki, hogy hagy-

jon fel a kimerítő általános sebészi

munkával. Doktorunk olyan orvosi

szakterületet választ, amelyben nem

kell teljesen abbahagynia a sebészke-

dést. A szemészet mellett dönt, hi-

szen abban kamatoztathatja kéz-

ügyességét, és a szürkehályog-műté-

tekkel sebészi ambícióit is kiélheti. 

Hamarosan ismert szemorvos,

nemcsak szűkebb pátriájában, hanem

hazája határain túl is. A müncheni

Zentralblatt für Augenheilkunde so-

rozatosan közli esetleírásait. Szerény-

ségére jellemző, hogy kazuisztikái

aláírásában a hercegi cím sosincs ott,

viszont mindig hozzáteszi, hogy „aus

Ungarn”, azaz Magyarországról. Mű-

tőjében szívesen látja orvoskollégáit

is. Hasznos tapasztalatokat szereznek

vendéglátójuk előttük végzett műtét-

jeiből. Többször megfordult nála a

kor egyik legnagyobb magyar szemé-

sze, Grósz Emil (1865–1941), a pesti

szemklinika igazgatója is.  

Az I. világháború idején Bat-

thyány-Strattmann a frontra vezé-

nyelt köpcsényi körzeti orvos munká-

ját is ellátta. Sőt, saját kórházát hadi-

kórházzá alakíttatta át, megtoldva az

épületet egy emelettel. Betegeit orvo-

si munkája kezdetétől ingyen látta el –

hamarosan a szegények orvosaként

emlegetik őt. Honoráriumot a gazda-

goktól sem fogadott el – a neki szánt

összeget azzal hárította el, hogy adják

a rászorulóknak.  
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A legértékesebb „honorárium” az

volt számára, ha a sikeres, a szem szür-

ke hályogját eltávolító műtét után a

beteg felkiáltott: „Látok!” Saját beval-

lása szerint ez a boldog felkiáltás mint

zene kísérte végig életét. A híres, 16.

századi francia seborvos, Ambroise

Paré jelmondatát vallotta ő is: „Én ke-

zeltem, Isten gyógyította meg.” Talán

említenem sem kellene, hiszen az már

a boldoggá avatás tényéből is világos,

hogy nemcsak családi életében, hanem

orvosi működésében is szigorúan a ke-

resztény erkölcs törvényeihez tartotta

magát. S talán nem túlzok, ha azt állí-

tom: doktor Batthyány-Strattmann

László egyike volt az ún. pasztorális

medicina, a lelkipásztori orvoslás leg-

nagyobb magyar személyiségeinek.

Egy beteg gyermekét a gondjaira bízó

anyának mondta: „Ha az édesanya is

jól tud imádkozni, akkor tudok rajta

segíteni, mert én csak eszköz vagyok a

jó Isten kezében.” Széll Kálmán

szombathelyi orvosprofesszor a bol-

doggá avatás évében így foglalta össze

a herceg-orvos orvosi tevékenységé-

nek mozgatórugóit: „Batthyány dok-

tor orvosi munkájában megvalósította

az ideális keresztény orvosképet,

amennyiben a kétoldali orvos-beteg

kapcsolatba harmadikként belevitte az

Istent. Betegében az Isten képmását, a

szenvedő embertársát, testvért, sőt

magát Jézus Krisztust látta és szolgál-

ta. A gyógyításban a hátsó gondola-

toktól mentes eszményi tisztaságot,

anyagi érdektelenséget, önzetlenséget,

valamint az Isten szeretetén keresztül

az empátiát valósította meg.”   

Batthyány-Strattmann László

több életrajzát átböngészve a felvidé-

ki kapcsolatait illetően azok csak fel-

bári kötődését említik. Gyermekko-

rában sok időt töltött ott, édesapjánál.

A felbáriak dicséretes módon őrzik

egykori földesuruk emlékét: 2003-tól

az ő nevét viseli a falu magyar tan-

nyelvű alapiskolája. Folyosóján a név-

adás alkalmából emléktáblát helyez-

tek el, majd öt évvel később beren-

deztek egy Batthyány-emlékszobát is.

A Szent István-plébániatemplomban

szobor emlékeztet a szegények orvo-

sára, aki felbári és csallóközi betege-

ket is gyakran gyógyított. 

Van azonban egy másik kötődése

is a Felvidékhez. A köpcsényi doktor

gyakran vett részt a pozsonyi Orvos-

természettudományi Egyesület ülése-

in. Jó barátságban volt a város egyik

keresett nőorvosával, Limbacher Re-

zsővel (1872–1947). 1916-ban közö-

sen végeztek el egy életmentő nőgyó-

gyászati műtétet a köpcsényi kórház-

ban. A műtétről dr. Limbacher szá-

molt be a pozsonyi Orvos-természet-

tudományi Egyesület orvosi osztá-

lyának április 26-án tartott ülésén.

Beszámolója Egyidejű extra- és int-

rauterin terhesség esete címmel meg-

jelent a budapesti Orvosi Hetilap ha-

sábjain is. A méhen kívüli terhesség

olyan különleges esetéről volt szó,

amikor nemcsak a normális helyen,

az anyaméh üregében indult fejlődés-

nek egy megtermékenyített petesejt,

hanem méhen kívül, a petevezeték-

ben is formálódni kezdett egy másik

magzat. Ez az egyre növekvő magzat

szétfeszítette a petevezetéket, és élet-

veszélyes, azonnali műtétet követelő

állapotba sodorta a várandós nőt.

Limbacher felsorolja a köpcsényi

kórház műtőjében végrehajtott bea-

vatkozás résztvevőit: „Műtő: Bat-

thyány herczeg, consultáló segéd:

Limbacher, segédek: Batthyány her-

czegné és egy irgalmas nővér, altató:

Lindholm svéd orvos.”

Az említett műtétre az I. világhá-

ború idején került sor. Batthyány-

Strattmann Lászlót a háború, a kom-

mün majd Trianon érzékenyen érin-

tette: Köpcsényből Kittsee lett. Dok-

torunk kórházát díjtalanul átengedte

Burgenland tartománynak, jómaga

pedig családjával a magyar Körmend-

re települt át. Kastélya egyik mellék-

épületében itt is kórházat rendezett

be, és folytatta orvosi működését. 

Orvosi munkásságát, az életszentség

fogalmát kimerítő családi és közössé-

gi életmódját már életében elismer-

ték. 1915-ben a Magyar Tudományos

Akadémia az igazgatótanács tagjává

választotta. 1923-ban, ezüstmenyeg-

zőjére XI. Pius pápa az Aranysarkan-

tyú-renddel tüntette ki. 

Amikor hosszas betegség után, hó-

lyagrákban szenvedve 1931-ben el-

hunyt, nemcsak szemorvos kolléga, a

már említett Grósz Emil búcsúzott

tőle, hanem Vámossy Zoltán profesz-

szor (1868–1953), a nagy múltú Or-

vosi Hetilap főszerkesztője is. 

Halála óta Batthyány-Strattmann

László életműve – a szocializmus éve-

it kivéve – mindig is a figyelem kö-

zéppontjában volt. A körmendi kór-

ház már 1934-ben felvette a nevét.

1990-ben Szombathelyen megalakult

a Keresztény Egészségügyiek Bat-

thyány László Társasága, 1991-ben

pedig a magyar egészségügyi kor-

mányzat róla elnevezett díjat alapított.

A Felvidéken elsősorban a már emlí-

tett felbári emléktáblára, iskolanévre,

a róla elnevezett egyházi kórusra hi-

vatkozhatunk. Dunaszerdahelyen pe-

dig a Szent Erzsébet Egészségügyi és

Szociális Munka Főiskola kihelyezett

tagozata viseli a nevét.  

Zárószóként idézem orvosi hitval-

lását: „Életem egyik főfeladatául tűz-

tem ki azt, hogy orvosi működésem-

mel a szenvedő emberiségnek szolgá-

latot tegyek, s ez által jó Istennek tet-

sző dolgot cselekedjem. Az Úr Isten

kegyelméből évek hosszú során át,

napról-napra dolgoztam kórházam-

ban, tehetségemhez képest segítve

beteg embertársaimon. A munkám

volt forrása számtalan kegyelemnek,

és azon sok lelki örömnek, amely a

magam és családom minden tagjának

keblében uralkodott. Azért, mint

életemben mindig, e helyen is mély

hálát adok a Teremtőnek, hogy az or-

vosi pályára hívott. Ha boldogok

akartok lenni, tegyetek másokat bol-

doggá!”

dr. Kiss László 
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Inkluzív, participatív kutatócsoport vagyunk. Ez azt je-

lenti, hogy értelmi sérült és nem sérült személyek közösen,

egyenrangú felekként dolgoznak egy témán. Bár nem

mindenki csinálja ugyanazt, mégis mindenkinek a vélemé-

nye, hangja számít. Mi a gyakorlatban valósítjuk meg a

„semmit rólunk nélkülünk!” alapelvet. Ezt a cikket is kö-

zösen írjuk, és mindenkit feltüntetünk szerzőként. A szö-

vegben azért használjuk azt a kifejezést, hogy értelmi sérült,

mert tiszteletben tartjuk, hogy az érintett emberek ezt a

kifejezést szeretik leginkább használni, ha utalniuk kell az

állapotukra. Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai

Karán és az Éfoész Veszprém megyei szervezetében dol-

gozunk.

Az itt bemutatott munkánknak a keretét a 2,5 évig tar-

tó nemzetközi PODIUM (Path of Deinstitutionalisation –

Urgent Moves) projekt adta (http://fszk.hu/hir/podium-

program/). Ennek célja a részt vevő kelet-közép-európai

országok (Románia, Szerbia, Szlovénia és Magyarország)

intézményiférőhely-kiváltási folyamatainak előmozdítása

volt. Ebben segítségünkre voltak dán kollégáink, akik fel-

készítettek bennünket a kiváltásban dolgozó szakemberek

képzésére. Az ELTE egy egyetemi szeminárium kidolgo-

zását vállalta, amelynek címe A támogatott lakhatás elméle-

te és gyakorlata lett. Ezt az órát inkluzív módon terveztük

és tartottuk közösen. Az értelmi sérült oktatótársak nagy

tudással rendelkeznek a kiváltás folyamatáról, mert maguk

is gyermekotthonban, majd fogyatékossággal élő felnőtt

személyek számára létrehozott intézetekben éltek. Segítő-

ikkel és az oktatókkal közösen találták ki, hogy miről szól-

jon az óra. Az órákon együtt beszéltünk a diákoknak a ta-

pasztalatainkról: a tanult tudással rendelkező oktatók az

elméleti ismereteket, az élettapasztalattal rendelkező okta-

tótársak a gyakorlati hátteret biztosították. Ennek előnye,

hogy az oktatótársak maguk mondhatják el tapasztalatai-

kat, és nem a szakemberek mondják el helyettük, nélkülük,

hogy mire van szükségük.

A diákokkal az órán együtt dolgoztunk csoportban és

projektekben. A félév végén természetesen együtt is érté-

keltük őket. Ez a módszer mindenki számára nagy kihívás,

és sok felkészülést igényel. 2017-ben kiváló gyakorlatért

járó díjat is nyertünk a Tempus Közalapítványtól, mert se-

gítünk a felsőoktatást modernebbé tenni, és támogatjuk a

fogyatékossággal élő személyek esélyegyenlőségének meg-

valósulását (http://www.barczi.elte.hu/content/kivalo-

gyakorlat-dijban-reszesult-a-bggyk-innovativ-oktatoi-

csapata.t.1248, http://www.tka.hu/docs/palyazatok/

egyutt_tanitunk.pdf ).

A félév vége után úgy gondoltuk, hogy szívesen dolgoz-

nánk együtt a továbbiakban is. 10 hónapig tartó participa-

tív kutatásba kezdtünk, ami a támogatott lakhatásról szól.

Olyan személyeket vonunk be ebbe a munkába, akik ko-

rábban intézetben éltek, és kiköltöztek lakásokba, családi

házakba. A közelmúltban született már Magyarországon

vizsgálat a kiváltási folyamatról és a támogatott lakhatás-

ról, de ezt képzett kutatók tervezték és készítették (Nagy,

Kondor, Panyik, Riz, Sziklai, 2017). A mi munkánk új-

donsága, hogy kutatótársakként dolgozunk együtt, és az a

célunk, hogy mások is felkészülten kerülhessenek ki az in-

tézményekből, ahogy György és Zoltán is kiköltözhettek

évekkel ezelőtt.

Nemcsak az oktatásban, hanem a kutatásban is mind-

annyian egyenrangúak vagyunk. Ez nem jelenti azt, hogy

ugyanazt a feladatot csináljuk a kutatásban. Anikó példá-

ul sok szakirodalmat olvas, és gondozza a szövegeket, elő-

adásokat, György és Zoltán pedig segítőjükkel, Ildikóval a

könnyen érthető anyagokon dolgoznak. Egy pályázatnak

köszönhetően ezért a munkáért fizetést is kap mindenki,

ami nagyon fontos a társadalmi és személyes megbecsülés,

elismerés szempontjából. Fogyatékossággal élő személyek

nagyon gyakran vesznek részt önkéntes alapon, fizetés nél-

kül kutatásokban, projektekben. Mi úgy gondoljuk, hogy

ezt el kell kerülni, mert azt az üzenetet közvetítheti, hogy

a fogyatékos emberek részvétele nem azonos értékű a

nemfogyatékos személyekével. 

Minden hónapban kutatási megbeszéléseket szoktunk

tartani Tapolcán vagy Budapesten. Ha nem tudunk sze-

mélyesen találkozni, videótelefonon keresztül beszélge-

tünk, egyeztetünk. Együtt tervezzük meg, hogy hogyan

zajlik ez a kutatás, együtt írunk kérdéseket is. Ez lehetővé

teszi, hogy a szakirodalmi tudás és az élettapasztalat is

megjelenjen a munkánkban, és biztosan olyan kérdéseket

tegyünk fel a témában érintett embereknek, amelyek szá-

mukra is érdekesek, fontosak. Ez az oka például annak,

hogy a mi kutatásunkban nagyon hangsúlyos szempont az

evés, főzés. Ha csak képzett kutató dolgozna egyedül, ez

valószínűleg másképpen alakult volna.  

Fókuszcsoportos interjúkat csinálunk, ami azt jelenti,

hogy csoportban beszélünk a támogatott lakhatásról, és

„Kicsit kemény, nehéz, de kezdem élvezni!”
Önrendelkezés támogatott lakhatásban: egy participatív

kutatás tapasztalatai
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ezt felvesszük diktafonra. A könnyen érthető tájékoztató

levélnek és beleegyező nyilatkozatnak köszönhetően min-

denki tudja, hogy mi fog történni. Utána meghallgatjuk a

felvételt, és a fontos gondolatokat kiemeljük. A hanganya-

got valaki le is gépeli, és ezt, illetve ennek a könnyen ért-

hető változatát elolvassuk. Együtt gondoljuk át az ered-

ményeket, és közösen írunk, illetve tartunk előadásokat

ezekről az eredményekről. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy

az eredményeink hozzáférhetők legyenek minél több em-

ber számára, ezért írunk ugyan bonyolult nyelvű tanulmá-

nyokat, de közérthetően és könnyen érthetően is fogalma-

zunk cikkeket. 

Olyan emberekkel beszélgettünk, akik intézetben éltek,

de most már támogatott lakhatásba költöztek. A résztve-

vők 4 különböző városban, 4 különböző lakásban élnek.

Közülük néhányan csak 1 éve, mások már hosszabb ideje

kint laknak, ahogy mondják: a „nagybetűs életben”. Sokfé-

le témáról beszélgettünk. Szóba került például az intézeti

élet és a támogatott lakhatás, a gondnokság és a támoga-

tott döntéshozatal, a munka és a segítők. Munkánkban ott

tartunk, hogy az első 2 témakör válaszait elemeztük. 

Azt mondták el a résztvevők, hogy az intézetben több

volt a védelem. Olyan volt itt élni, mint egy burokban vagy

egy buborékban, ahol a feladatokat helyettük a segítők csi-

nálták meg. A támogatott lakhatásban most pedig nekik

kell sokkal több feladatot önállóan elvégezni. Ez azzal is

jár, hogy erre fel kell készülni, például meg kell tanulni

bánni az elektromos eszközökkel, háztartási gépekkel, és

fel kell készülni arra, hogy mi történik, ha ezek elromla-

nak. Nehézséget jelent az is, hogy az elején lehet, hogy hi-

ányoznak a régi barátok, a régi munkahely. Úgy gondoljuk,

hogy minden változást meg kell szokni, és jó, hogy a köl-

tözés után még lehetőséget adnak a támogatott lakhatás-

ban, hogy a lakók meglátogassák, visszatérjenek az inté-

zetbe. Azok a személyek, akiknek évtizedeken keresztül

ez volt az otthonunk, érthető módon kötődnek a hely-

színhez és az itt élő, dolgozó emberekhez, ezért időt kell

nekik hagyni, hogy alkalmazkodjanak az új életformához.

Azt is tapasztaltuk az interjúban, hogy a költözés fenti

nehézségei ellenére nem minden támogatott lakhatásban

volt felkészítő tanfolyam. Ezen biztosan érdemes lenne

változtatni a jövőben, hogy ne érjen senkit váratlanul a

költözés.

A résztvevők közül legtöbben gondnokság alatt van-

nak. Elmondásaik alapján a gondnokságot nem tartják jó

megoldásnak. Elmondták, hogy vannak olyan gondno-

kok, akik kiköltözésük óta soha nem látogatták őket. Az

intézetben is keveset találkoztak velük, de most már

egyáltalán nem. A gondnokok sokszor azt sem tudják,

hogy hol laknak az értelmi sérült személyek, és nem fog-

lalkoznak az őket érintő problémákkal. Még arra sem

hajlandók, hogy aláírják bizonyos ügyintézéshez az iratai-

kat. A résztvevők szerint így nem lehet önállóan élni és

döntéseket hozni, a gondnokságot el kell törölni, és a támo-

gatott döntéshozatalra van szükség helyette. A támogatott

lakhatásban csak akkor válhatnak a személyek önrendel-

kező, aktív állampolgárokká, ha ez a változás a jogszabá-

lyok szintjén is megtörténik. A támogatói háló felépítésé-

nek nehézségei ellenére azonban hallhattuk, hogy az in-

formális, szomszédi viszonyok jók, a helyi közösségek be-

fogadták a lakókat. Ez egy nagyon fontos lépés a társadal-

mi részvétel szempontjából. Egy interjúalany kivételével

mindenki azt gondolja, hogy jó „kint” élni, és nem szeret-

nének visszatérni az intézményekbe. Aki ebben még bi-

zonytalan volt, csak 1 éve költözött ki támogatott lakha-

tásba, és egy kicsit hiányolja a korábbi védelmet, kényel-

met, amit a nagy létszámú intézet nyújtott számára. A fen-

tiekhez hasonlóan ez is arra utal, hogy az önrendelkező

felnőttélet felelősséggel jár, és ezt nem mindig könnyű vál-

lalni.

Milyen további terveink vannak még a kutatással kap-

csolatban? Szervezünk még egy fókuszcsoportos interjút,

magukkal a segítőkkel, az intézményvezetőkkel, a gond-

nokokkal és a hozzátartozókkal. Szeretnénk a kutatás

eredményeit konferenciákon is elmondani. Részt vettünk a

PODIUM projekt nemzetközi zárókonferenciáján ápri-

lisban, júniusban pedig előadunk a Magyar Gyógypedagó-

gusok Egyesületének éves konferenciáján is. További ta-

nulmányokat és cikkeket is tervezünk írni, és a diákoknak

is el szeretnénk mondani, hogy mit kutattunk, és milyen

eredményekre jutottunk. Erre lehetőséget fog adni a ter-

vek szerint 2018 szeptemberétől ismét induló A támogatott

lakhatás elmélete és gyakorlata című szeminárium. Ez azért

fontos, mert az itt tanuló leendő szakemberek jelenthetik

A participatív oktatótársak a projektet vezető FSZK-képviselővel a
projektünnepen (balról jobbra: Iván Zoltán, Kalányos György, Szent-
katolnay Miklós és Borbás Bálint, háttérben a kurzus hallgatói)
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a kulcsot ahhoz a szemléletváltáshoz, amely az intézeti

kultúra lebontásához vezethet. Nélkülük a kisebb épüle-

tekben létrehozott támogatott lakhatási szolgáltatások

ugyanúgy felvehetik az intézményi jelleget (ha pl. a lakók

egyszerre csinálnak mindent, szigorú szabályok mentén

élnek, és továbbra sem vesznek részt a közösség életében).

Cikkünket egy énverssel zárjuk. Az énvers technikáját

gyakran használják participatív kutatásokban, mert hozzá-

járul ahhoz, hogy az értelmi sérült kutatótársak kreatív for-

mában kifejezhessék a gondolataikat. Ezt a verset a kutatá-

si megbeszéléseken elhangzott mondatokból állítottuk ösz-

sze. Az a tervünk, hogy még több ilyet készítünk majd, hogy

lássuk a kutatás teljes ívét, és együtt elemezhessük, hogy

honnan kezdte és hová jutott a csapatunk a projekt végére.

Énvers

Tapolcáról jöttem, hárman vagyunk egy lakásban.

Idén lesz 7 éve, június 3-án.

Előtte Lesencetomajon laktam.

Kiskorom óta bent voltam intézetben.

Én tudom, hogy milyen volt bent, és most milyen kint.

Mi a támogatott lakhatásról fogunk beszélni, a partici-

patív kutatásról.

Nekem jó volt így meghallgatni másokat.

Nekem is nehéz volt, amikor kiköltöztünk, nagyon fur-

csa volt.

Én szeretek kertészkedni.

Én szeretek focizni.

El szoktunk menni strandolni is.

Voltunk vonatozni is.

Nekem tetszik, amit együtt csinálunk.

Köszönetnyilvánítás

Szeretnénk megköszönni azoknak a résztvevőknek,

akiknek nem tehetjük közzé a nevét, mert titoktartást

ígértünk. Az ő hasznos élettapasztalataik megosztása nél-

kül nem segíthetnénk a kiváltáshoz újonnan csatlakozó la-

kóknak és segítőiknek.

Köszönet illeti azokat a segítőket, akik nélkül ez a par-

ticipatív munka nem jöhetne létre. Ők segítenek eljönni a

kutatás helyszínére, segítenek megírni a kérdéseket, és tá-

mogatják az értelmi sérült személyeket abban, hogy a gon-

dolataikat hatékonyan ki tudják fejezni.

Ez a kutatás az Emberi Erőforrások Minisztériumá-

nak támogatásával készül, és ezért van lehetőségünk ar-

ra, hogy a kutatótársak munkáját díjazzuk. A tudomá-

nyos közegben a forrásaink erre ritkán adnak lehetősé-

get, ezért kiemelten köszönjük az innovatív megközelí-

tésünk elismerését.

Sándor Anikó, Horváthné Somogyi Ildikó, 
Iván Zoltán, Kalányos György

Sándor Anikó: 

Tanársegéd, doktorjelölt vagyok az ELTE Bárczi Gusz-

táv Gyógypedagógiai Karán. Gyógypedagógusként és

közgazdászként végeztem. Kutatási és oktatási tevékeny-

ségem a fogyatékossággal élő felnőtt önrendelkezésének

támogatásához köthető (pl. támogatott döntéshozatal, tá-

mogatott lakhatás). sandor.aniko@barczi.elte.hu

Horváthné Somogyi Ildikó: 

Az Értelmi Fogyatékossággal Élők és Segítőik Or-

szágos Érdekvédelmi Szövetségének alelnöke, Veszprém

megyei elnöke vagyok. Gyógypedagógus- és szociális

menedzseri diplomával rendelkezem. Veszprém megyé-

ben sok intézményt tartunk fent, közülük 3 támogatott

lakhatást is. efoesz.tapolca@gmail.com 

Iván Zoltán: Participatív oktató- és kutatótárs vagyok

az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán. Jelen-

leg Tapolcán lakok, előtte Gicen laktam, és utána átkerül-

tem Lesencetomajra, ott laktam 10 évig. Utána kerültem a

tapolcai támogatott lakhatásba. efoesz.tapolca@gmail.com

Kalányos György: Participatív oktató- és kutatótárs va-

gyok az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán.

Gicen éltem gyermekkoromtól 24 éves korig, úgy kerül-

tem át Tapolcára, támogatott lakhatásba. Mi vagyunk az

elsők, akik kikerültek Tapolcára, előtte Lesencetomajon

laktam, majd intézetben 9 évig. efoesz.tapolca@gmail.com

Források 

Nagy Zita Éva, Kondor Zsuzsa, Panyik Barbara, Riz

András és Sziklai István (2017): Támogatott lakhatási

szolgáltatások. Áttekintés az intézményi férőhelykiváltás

során létrejött támogatott lakhatási szolgáltatások műkö-

désének első tapasztalatairól. Budapest: Fogyatékos Sze-

mélyek Esélyegyenlőségéért Közhasznú Nonprofit Kft.

http://fszk.hu/wp-content/uploads/2017/04/

T % C 3 % A 1 m o g a t o t t - l a k h a t % C 3 % A 1 s i -

szolg%C3%A1ltat%C3%A1sok.pdf, , letöltés ideje: 2018.

04. 25.

Előadást tartunk a PODIUM projekt zárókonferenciáján (balról
jobbra: Iván Zoltán, Horváthné Somogyi Ildikó, Kalányos György
és Sándor Anikó)
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Kapcsolatközpontú állatterápia
Az iskolákban és az óvodákban egyre többet találko-

zunk autizmussal élő, Asperger-szindrómás, ADHD-s és

más, speciális nevelést igénylő gyermekekkel. Hiszem,

hogy őket ránk bízta az Isten, minket pedig azzal bízott

meg, hogy minél többet tudjunk meg róluk, az oktatásuk

lehetőségeiről és arról, hogyan adhatunk nekik támponto-

kat a világban való eligazodáshoz. 

Ebből az indíttatásból hívtam meg Komáromba Pieke

Noémi gyógypedagógust, pszichopedagógust, kutyás te-

rapeutát és trénert. Noémivel Budapesten találkoztam

először, ahol előadást tartott az általa kifejlesztett mód-

szerről, mely a speciális nevelést igénylő gyermekek okta-

tását és fejlesztését célozza meg. Ez a módszer a kapcso-

latközpontú állatterápia, amelynek fókuszában a szociá-

lis készségek, az érzelemszabályozás és a mentalizációs

képességek fejlesztése, azaz a saját és mások érzéseinek

megértése áll.  

Főként egyéni terápiás helyzetekben működik, s a kli-

ens és az állat között létrejövő valódi kötődésen alapul. Ha

a terapeuta bárhol lemaradást, hiányt vagy fixációt tapasz-

tal a gyermeknél, azt korrektív módon újraélteti vele. Ez-

által elindulhat a stabilizálódás és a fejlődés. A kapcsolat-

központú állatterápiának különlegessége még, hogy erő-

sen épít az állat saját visszajelzéseire, azaz a tükörfunkció-

ra. Ez azt jelenti, hogy az állatnak viszonylag nagy dönté-

si szabadsága van a terápiás folyamat során. Nincs külön

felvezető, mint a klasszikus állatterápiánál, hanem a kliens

és az állat közvetlenül vannak kapcsolatban egymással. Itt

a terápiás folyamat lényeges része az, hogy ők hogyan hat-

nak egymásra: hogyan beszél a gyermek az állattal, s erre

az hogyan reagál, stb. Az így kialakuló spontán helyzetek-

ben nagyon sok fejlődési potenciál van, emellett folyama-

tosan segítik a terapeutát abban, hogy képet kapjon a

gyermek pillanatnyi működésmódjáról. Noémi nem kizá-

rólag spontán helyzetekkel dolgozik, ugyanis elég gazdag

feladatgyűjteményük van, de az előre megtervezettel

szemben mindig elsőbbséget élvez az, ami a gyermek igé-

nyéből fakadóan, spontán módon jelenik meg. 

A Noémihez forduló kliensek elsősorban gyermekek.

Gyermekek, akik szeretetre, elfogadásra és sok játékra

vágynak, s akiknek megfelelő keretekre van szükségük ah-

hoz, hogy biztonságban érezzék magukat a világban. El-

sősorban súlyos autista, Asperger-szindrómás, ADHD-s

gyermekekkel foglalkozik, nekik nyújt segítséget, a fejlő-

désükben támogatást. Elsődleges cél, hogy a gyermek

rendben legyen önmagával és közvetlen környezetével.

Cél az is, hogy tudja mozgósítani a benne rejlő erőforrá-

sokat, ki tudja aknázni a potenciáljait, és megtanulja ke-

zelni/kompenzálni a gyengeségeit annyira, hogy azok már

se őt, se a környezetét ne zavarják. 

A terápiára érkező gyermekek legtöbbször korlátokkal

küzdenek. Legyen szó akár csökkent figyelmi kapacitás-

ról, akár az önszabályozás nehezítettségéről vagy éppen a

szociális készségek éretlenségéről. Gyakran kapják azt az

üzenetet a világtól, hogy ők nem elég jók, idegesítők vagy

akár buták. Ezért a terápia során fontos szempont, hogy a

gyermeknek kialakuljon egy biztos tudása arról, mire ké-

pes, mi mindenért lehet büszke saját magára, és el tudja

viselni a kudarcokat is, mert ezek természetes részei az

életnek. Lényeges továbbá, hogy amennyire csak lehet, se-

gítséget kapjon az ezeken a területeken való fejlődéshez,

és a lehetőségekhez mérten csökkenjen hiányosságának a

mértéke. Ugyanakkor meg kell mutatni neki, hogy az ér-

téke, szerethetősége, „jósága” nemcsak ettől a néhány mu-

tatótól függ: tőlük függetlenül számtalan más erőssége, ér-

tékes tulajdonsága lehet.

Az előadással egybekötött műhelymunkára, melynek a

komáromi Csemadok-székház adott otthont, a Tandem

nonprofit szervezet szervezésében, a LEHUA (Learning

Humanity from Animals – Tanuljunk emberséget az ál-

latoktól!) Erasmus+ projekt keretében került sor. A

workshopra pedagógusok, segítő szakemberek és segíteni

vágyó szülők, testvérek és nagyszülők gyűltek össze. A

négyórás időkeret szűknek bizonyult, annyi személyes él-

ményt, rossz és jó tapasztalatot osztottak meg a résztvevők

Noémivel és egymással. Az előadó rengeteg élményt idé-

zett fel, terápiás helyzeteket ismertetett, s jól alkalmazha-

tó tanácsokkal látta el a hallgatóságot. 

Ismeretben és élményben egyaránt gazdagító esemény

volt, melynek témája tökéletesen találkozott a Tanuljunk

emberséget az állatoktól! projekt lényeges céljaival. 

Balázs Lilla tréner

Tandem nonprofit szervezet, Komárom

Pieke Noémi a kutyáival
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A korai fejlesztés fontossága
A korai fejlesztés és megelőzés célcsoportjába 0‒6 éves

korú, megkésett vagy eltérő fejlődésű, sajátos nevelési igé-

nyű gyermekek tartoznak. Olyanok, akik elmaradást mu-

tatnak a mozgás- és értelmi fejlődés, kommunikáció, be-

széd-, szociális, érzelmi fejlődés, figyelem, magatartás

és/vagy a látás, hallás területén. 

Komplex kora gyermekkori intervenció és megelőzés 

Legfőbb feladata a gyermek fejlődésének elősegítése, a

család kompetenciáinak erősítése, a gyermek és a család

társadalmi inklúziójának támogatása. A korai fejlesztés és

gondozás tevékenységei: komplex gyógypedagógiai fej-

lesztés, tanácsadás, a társas, kommunikációs és nyelvi

készségek fejlesztése, mozgásfejlesztés és pszichológiai

segítségnyújtás.

A gyermek megismerése során kirajzolódnak az erős-

ségek és a gyengébb vagy hiányzó képességek. Az állapot

leírásakor az akadályozott, kóros működések megállapí-

tása mellett jelentős hangsúlyt kap a gyermek erőforrása-

inak, ép funkcióinak felmérése. Ez az alapja és kiinduló-

pontja a fejlesztésnek. A megismerés folyamata nemcsak

magára a gyermekre vonatkozik, hanem az őt körülvevő

környezetre is. 

A korai fejlesztést segíti az is, hogy ma már sokkal jobb

a klinikai diagnosztika, a szülők is jóval korábban kap-

hatnak képet arról, hogy mi történhetett, ennek megfele-

lően a habilitáció, rehabilitáció is sokkal hamarabb elkez-

dődhet. 

A korai életszakasz a legérzékenyebb időszak, de egy-

ben a lehető legfogékonyabb is, melynek során minden

nap számít: ebben a szakaszban lehet a legjobban előse-

gíteni a gyermek fejlődését. Ha a korai fejlesztéssel meg-

előzhető a másodlagos problémák kialakulása, akkor ké-

sőbb sokkal kevesebb gyermeknek lesz szüksége speciális

intézményre, szociális szolgáltatásokra.

Korai fejlesztés Szlovákiában 

Hazánkban a korai fejlesztési lehetőségek korlátozott

számban érhetők el, a szülők ilyen irányú tájékoztatása

ritkán valósul meg, kevés a rendelkezésükre álló informá-

ció. Nincs kiépített védőnői hálózat, a gyermek korai fej-

lesztését főként egészségügyi keretek között lehet csak el-

képzelni, mindenféle gyógypedagógiai, nevelési-oktatási

módszer nélkül. Ezzel szemben Magyarországon kon-

duktorok, gyógypedagógusok és gyógytornászok vesznek

részt benne. Nálunk magyar anyanyelvi közegben szinte

alig van lehetőségük a szülőknek a fejlesztést igénybe

venni.

Mikor javasolt 

a korai fejlesztés?

Eltérő (lelassult, megké-

sett, stagnáló) mozgásfejlő-

dés, ok nélküli sírás, alvás-

problémák, ingerlékenység,

rugalmatlanság, az együtt-

működés hiánya esetén.

Olyankor is, amikor a gyer-

mek nem tűri a zajokat,

nem fogad el egyes ízeket,

szagokat, anyagokat, bizo-

nyos állagú ételeket. A leg-

szembetűnőbb esetek, ami-

kor kerüli a hirtelen, gyors mozdulatokat, a bizonytalan

helyzeteket, fél kipróbálni új dolgokat, illetve problémát

okoz neki egy játék funkcionális használata. 

Korai fejlesztés a mindennapokban 

A családban történő korai fejlesztés a legeredménye-

sebb; így a családot aktívan be kell vonni, s ebben a tera-

peutának nagy szerepe van. Otthoni környezetben is

szükséges a kijelölt feladatok elvégzése. A fejlesztést le

kell bontani napirendre, amelynek tartalmaznia kell a

gyermek spontán szabadidő-tevékenységét. 

A szakember ellátja tanácsokkal a szülőket, segít, lehe-

tőségeket kínál fel. Elsősorban azokat a területeket pró-

bálja megcélozni, ahol a legnagyobb sikerélményt lehet

elérni. Partneri kapcsolatot kell kialakítania a szülőkkel,

meg kell erősítenie őket a mindennapokban s ezáltal si-

kerélményhez juttatni, mert a fejlesztés sikere tőlük is

függ. A gyermekhez a szülőn keresztül vezet az út.

A fejlesztés nem funkciógyakorlás, hanem személyi-

ségfejlesztő, játékos, tervezett program, ahol az alkalma-

zás is mindjárt megtörténik. Nem szabad a gyermeket

túlterhelni, inkább a napi többszöri, rövidebb idejű fej-

lesztő foglalkozások ajánlottak. Lényeges, hogy a gyer-

mek gyermek maradhasson, a pihenés, a játék, a szabad-

idő kihasználása a lehető legfontosabb.

Hagyjuk érvényesülni az önállóságát, és amire képes,

azt meg kell tőle követelni. Sokszor a túlzott óvó-védő

magatartás gátolja a fejlődését (a sérült gyermek nem

egyenlő a beteg gyermekkel).

A fejlesztés legyen egyénre szabott, tervszerűen felépí-

tett, tudatos, rendszeresen alkalmazott, miközben bizto-

sítani kell az állandóságot és a folyamatosságot. A szülő

számára is a lehető legközelebbi és legjobban elérhető, rö-

vid távú célt jelöljük meg, amely biztosan elérhető. 
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A fejlesztési tervet az ő bevonásával kell elkészíteni,

mert ismerni kell a családi körülményeket, azt, mennyit

tud a gyermekkel foglalkozni, alapozni kell a lehetősége-

ire; ha túlzott elvárásai volnának, azokat reálissá kell ten-

ni. A fejlesztés központjában mindig az anya-gyermek

kapcsolat áll. 

A konduktor szerepe a korai fejlesztésben

A konduktív pedagógia Pető András által kidolgozott

módszere olyan 0‒6 éves korú gyermekekre készült, akik

megkésett mozgásfejlődést, mozgáskoordinációs zavaro-

kat mutatnak. Alkalmazásának fő területe a központi

idegrendszeri sérülések: gyermekkori agyi bénulás, spina

bifida (nyitott gerinc), hemiplégia (azonos oldali felső és

alsó végtag bénulása), diplégia (testrészek – gyakrabban

alsó végtagok – szimmetrikus bénulása), tetraplégia

(négyvégtag-bénulás), paresisek (részleges bénulások), hi-

potón (petyhüdt) izomtónus, szpasztikus (feszes) izom-

tónus, illetve izomtónus-eloszlási zavar rehabilitálása.

Nem hagyhatjuk figyelmen kívül a felnőttek rehabili-

tációját sem. Szakmailag felkészültek vagyunk a közpon-

ti idegrendszeri sérültek (stroke betegség, sclerosis mul-

tiplex, Parkinson-kór, koponyasérülés, baleset utáni álla-

pot, mozgássérült állapot) fejlesztésére is. A konduktív

nevelés az idegrendszeri sérült személyek fejlődését, fej-

lesztését szolgáló tevékenységrendszer összességét jelenti. 

A konduktor olyan speciális pedagógus, aki a nevelési

folyamat során rávezeti a személyt az élet adta feladatok

önálló megoldására, az önálló életvitelre való képesség el-

sajátíttatására törekedve. A gyermekre mint egész szemé-

lyiségre tekint. A pszichikus (lelki) folyamatokat nem ki-

szakítva irányítja, hanem kölcsönhatásukban vizsgálja a

szomatikus (testi) folyamatokkal, s mindig felhasználja a

kapcsolatukat. A tanulás során állandóan szem előtt tart-

ja az életkorra jellemző sajátosságokat, a játékot mint ter-

mészetes szükségletet felhasználja a tervezett nevelési fo-

lyamatban, s az egyéni különbözőségeket figyelembe vé-

ve nagy hangsúlyt helyez a differenciálásra. A gyermek

valamilyen cselekvési szándékát veszi alapul, hogy megle-

gyen a belső késztetése, majd ennek alapján előre meg-

tervezi a célokat és a fejlesztést, a kliens kreativitását, te-

hetségét felhasználva.

Motiválja a csoporttagok érdeklődését, hogy koruknak

megfelelően fejlesszék értelmi képességeiket. Megtanítja

a sérülteket arra, hogyan alkalmazzák az elsajátított moz-

gásformákat napi tevékenységükben. Megfigyelései alap-

ján ‒ folyamatosan aktualizálva ‒ egyénenként kidolgoz-

za a sérültek közelebbi és távolabbi célkitűzéseit. A prog-

ramvezetés során figyelemmel kíséri mind az egyének,

mind a csoport fejlődését.

A korai konduktív nevelés leginkább az utánzásra he-

lyezi a hangsúlyt, az anyukák tanításán keresztül vezetjük

a gyermeket. Eredményt csak énekes, játékos foglalkozá-

sokon érhetünk el, a funkcióörömnek, a játék örömének

felhasználásával. 

Kezdetben több manuális facilitáció, passzív segítséga-

dás jellemzi a foglalkozást, amelyek szépen lassan, párhu-

zamosan a gyermek fejlődésével leépülnek.

A korai konduktív nevelés előnyei

Megelőzhető vele a gyermek passzivitása, mozgássze-

génysége, a kóros tartások és kontraktúrák – ízületi moz-

gásbeszűkülések kialakulása, az értelmi fejlődés késése, a

magatartás-/viselkedésbeli torzulások, kudarcok. Az élet-

kori teljesítményeket idejében tanulja meg a gyermek, s a

család a fejlődés részese: a szülő együttműködése nélkü-

lözhetetlen a fejlesztésben. 

Barthalos Réka konduktor

az Artis Centrum (Komárom – Párkány) társalapítója

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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Lelki egészségünk megléte döntő

komponense életutunknak. Meg-

szerzéséhez és megőrzéséhez na-

gyon változatos módszereket kínál-

nak az egyes korok és kultúrák. A

kora keresztyén időktől ismert az

a szélsőséges aszkézis, ahogyan

az oszlopos szentek éltek. Testü-

ket sanyargatva, kitéve az időjá-

rás viszontagságainak, megvonva

az ételt is maguktól keresték lel-

ki békéjüket, az igazságot, a lelki

megtisztulást és Isten közelségét.

Évtizedekig sanyargatták magu-

kat olyan extrém körülmények

között, mint a magas oszlop tete-

jén vagy meredek sziklaormon

való tartózkodás. Hasonlóan a

remetékhez tisztelet, titok és fé-

lelem övezte őket. Oszlopos

Szent Alüpiosz (515–614) há-

roméves volt, amikor édesapja

meghalt, ekkor édesanyja The-

odorosz püspökhöz küldte tanul-

ni. Harmincéves koráig diakó-

nusként és gazdasági vezetőként

dolgozott, de ekkor felébredt

benne a magány utáni olthatatlan

vágy. Kis cellát épített magának, és

két teljes évig elvonultságban élt. Ezt

követően a város szélén egy oszlopot

emelt, s itt kezdte meg sajátos aszké-

taéletét. Ötvenhárom évig volt fönt

ezen az oszlopon, aztán le kellett

jönnie, mert megbénult a lába. Egy

orosz remete erdei sziklán állva töl-

tötte az éjszakáit, és folyamatosan

azt ismételgette, hogy „Jézus Krisz-

tus, az élő Isten Fia, irgalmazz nekem,

bűnösnek!”. Ezek a magányra vágyó

emberek valószínűleg nehezen bol-

dogultak az emberi közösségekben,

ezért inkább távol tartották maguk-

tól az embereket. Különösen élet-

módjukban tértek el az átlagtól. A

biológiai, genetikai meghatározott-

ság és spirituális élmények kölcsön-

hatásban vannak egymással. A fo-

gyatékosságtörténet bőven szolgáltat

rá példákat.   

Az autista ember nehezen alakít ki

kapcsolatokat, nem észleli megfelelő-

en a többi ember érzéseit, és nem ér-

ti a szociális elvárásokat. A három fő

terület, ahol az autizmussal élő em-

berek egész életük során nehézsé-

gekkel küzdenek, a kommunikáció − a

beszédet, testbeszédet és mimikát is

értjük rajta –, a társas kapcsolatok ‒ az

íratlan társadalmi szabályok megér-

tése és a szociális képzelet − s mások

szándékainak, érzelmeinek a megérté-

se. A beszélő ember kínját találóan

érzékelteti Bródy János: „A félve ki-

mondott félszavakból / Van, aki ért, és

van, aki nem / De elmondani nagyon

nehéz / Mit nem ért meg senki sem.” 

Benedek István Az ösztönök vilá-

ga című könyvében írja: „Kórlélekta-

ni családfákon kimutatták, hogy bi-

zonyos pályák, betegségek, jellemek

és bűnözési módok egymással gén-

biológiai kapcsolatban állnak.” Ezért

preventív hatású, ha a mássággal élő,

sokfajta késztetés által űzött ember

kora ifjúságától fogva keresztyénné,

Krisztus-követővé válik. Mert

így ha félreértésekkel terhelőd-

nek is döntései, emberi kapcsola-

tai, van számára egy felsőbb te-

kintély, felsőbb hatalom, akinek

engedelmeskedni akar, kedvében

szeretne járni.  

Az oszlopos szentek és reme-

ték életéhez hasonlít a Krisztus

útkészítőjeként ismertté vált Ke-

resztelő Jánosé is. A pusztában

élt, igénytelenül. Ruhája teve-

szőrből készült, tápláléka erdei

méz és sáska volt. Ítéletes mon-

danivalójában az Isten országá-

nak elközeledtét és a megtérést

sürgette. És ezt vég nélkül ismé-

telte, amíg is foganatja nem lett.

Sokan kimentek hozzá Júdából

és Jeruzsálemből, s megbánva

bűneiket megkeresztelkedtek ál-

tala. Hogy a bölcs megfontolás

hiánya, az elhívás heve vagy

mindkettő együttesen vitte-e a

szenvedés tüzébe őt, nehéz volna ki-

deríteni. Az viszont tény, hogy ön-

pusztító módon tör borsot az ellen-

ség orra alá. Semmit sem törődött

azzal az életveszéllyel, amellyel He-

ródes parázna életmódjának elítélése

járt. El is nyerte méltó jutalmát, He-

ródes születésnapján a fejét vették. 

Fájdalmasan sok feszültség adód-

hat az autizmussal élő ember hitéle-

ti megnyilvánulásaiban is. Vallja,

hogy Krisztus gyermeke, de életfoly-

tatásában, társas kapcsolataiban gé-

piesnek, szeretetlennek tűnik, mi-

közben ártatlannak és tisztának vall-

ja magát, és valószínűleg így is éli

meg. A határozottan autizmussal

érintett ember személyiségbeli, egy-

ben gondolkozásbeli mássága miatt

sok lelki gyötrelmet okoz magának

Autizmus és hitélet

A szerző Dávid fiával
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és környezetének. Miért lesz valaki-

ből magányos? Azért, mert így jó ne-

ki? Nem gondolom. De így talán

jobb neki. Kevesebb gonddal jár. Ke-

vesebb összeütközéssel. Nem közös-

ségi ember, inkább az óvatos elkülö-

nülésé. A tárgyi világban otthonosan

mozog, interperszonális kapcsolatai

viszont sajnálatosan kudarcosak.

Ezért megpróbálja minimalizálni a

súrlódási felületet. A teremtéstörté-

net közismert megállapítása, hogy

„nem jó az embernek egyedül”, rá nem

vonatkozik: neki jobb egyedül, sőt

szeret egyedül. Sosem unatkozik,

mindig elfoglalja magát. Jól elvan

önmagával. Akkor van elemében, ha

kiürül a ház, akkor ura a helyzetnek.

Nagy társaságban elveszettnek érzi

magát, főleg a kötetlen társalgás esik

nehezére. Vannak kedvenc témái,

azokról szívesen beszélne, de a társa-

ságot esetleg nem érdeklik. 

Mivel ők a magány emberei, na-

gyon szívesen dolgoznak egyedül.

Nem bezárkóztak, hanem ki sem

nyíltak, ezért a hitéletben is szeret-

nek egyedül, ott ahol pedig a közös-

ség, a kölcsönösség, az egység hang-

súlyos. 

Gyülekezeti munkánk során in-

kább a felnőtt korú, egyértelműen

autisztikus kórképpel élők hitéleti

sajátosságait szükséges ismernünk.

Szempontunkból a jól kompenzált

aspergeri autisták figyelemre méltó-

ak, mert velük mint nem is diag-

nosztizált, önálló gyülekezeti tagok-

kal, munkatársakkal találkozunk az

egyházi életben. Az ő kommunikáci-

ós zavaruk, helytelen valóságérzéke-

lésük sok lelki konfliktushoz is ve-

zethet. Nemcsak zárkózottnak, ha-

nem elkülönülőnek, önzőnek, sőt

erőszakosnak és szeretetlennek is

tűnhetnek. Olyannak, akiken ke-

resztyén létükre sem fog az Ige, a

minden dolgotok szeretetben menjen

végbe elvárása. Bizonyára keresik a

lehetőségét, hogy szeretetet adjanak

és kapjanak, de ehhez nem találnak

utakat. Valószínű szorongásaik és vi-

szonyulási zavaruk, képtelenségük

miatt rosszul értelmezhetik a dolgok

lényegét. Nem ismerve saját és má-

sok kompetenciahatárait, a tulajdon-

hoz való viszonyuk is zavart mutat.

(Kollégiumban megeszik a másét, és

nem értik a kedvezőtlen reakciót.)

Rendkívüli módon félreértett em-

berek. (Gyermekként ők a rosszak,

az engedetlenek, a különcök, akik

mindig kikövetelik a figyelmet ma-

guknak, akár úgy is, hogy feltűnően

megmakacsolják magukat, és némán

protestálnak.) Természetesen van

sok pozitív személyiségtulajdonsá-

guk is, ilyen lehet a feltétlen igaz-

mondás, rendkívüli kötelességtudás,

nagy fájdalom- és teherbírás. Ese-

tenként hitéletükben fejlődés, objek-

tív okok miatt is, alig tapasztalható. 

Több, hitben járó, önmagát diag-

nosztizáló aspergeri autista tárja fel

önéletrajzában hitéleti specialitásait.

Ilyen a kortárs Haselfux Péter

gyógyszerész is. 

Sebezhetőségük miatt a valósá-

gosnál negatívabb kép alakul ki ró-

luk. Sajnos, nem tudják magukat

megvédeni, konfliktushelyzetben

bezárkóznak, sündisznópózt vesznek

fel, így próbálva kivédeni azt, hogy

megsebezzék őket. A hitéletben

megtanulhatnak Krisztustól védel-

met kérni, vélt vagy valódi sérelmei-

ket neki átadni. Nagyon komoly,

görcsös, bénító félelmeik is lehetnek.

Ez leblokkolással járhat. Váratlan és

hirtelen jövő félelem támadhatja

meg őket, indokolatlan „tilosban já-

rás”-érzésük lehet. Kóros bűntudat-

tal küzdhetnek, ellenségkép ural-

kodhat bennük. (Haselfux, 2008)

Részben ez is magyarázhatja az osz-

lopos szentek önsanyargató élet-

módját. Ismeretes, hogy az autiszti-

kus spektrumzavarral élőknek magas

a fájdalomtűrő képességük. 

Haselfux Péter a sérelmeket kö-

vető kényszergondolatok megoldá-

sát abban látja, hogy a megbántó-

kért imádkozik. Saját kitaposott út-

járól így vall: „Megtanultam, hogy

félelmeimmel, ostobaságaimmal

környezetemet nem terhelhetem,

így elégé magamba zárom azokat.”

Egyszemélyes istenkapcsolatuk azt

eredményezi, hogy hitéletükben

meglehetősen önállóak és öntörvé-

nyűek. Ez nehezíti a közösségbe va-

ló betagolódást. Ha képességük van

hozzá, akár hitújítók vagy egyház-

alapítók is válhatnak belőlük. 

A hit nem az agyunk terméke,

nem is érzelmi termék, a hit kap-

csolatrendszer! Szeresd az Urat, a te

Istenedet, és szeresd felebarátodat,

mint magadat. Ez nem kis feladat.

A lélek és az idegrendszer két külön

dolog. Ha egy autizmussal élő em-

ber Krisztus követője lesz, akkor

megmenekül a kárhozattól, de attól

még gyógyulása nem teljes. Ideg-

rendszere továbbra is autisztikusan

működik. Úgy, ahogy a szemgolyó

nélkül született ember is ha hitre

jut, Krisztus gyermeke lesz vakon.

Teste megváltása hátravan. A re-

ménység nem szégyeníti meg, mert

szívébe árad az Isten szeretete.

„…Bár kicsiny és megvetett vagyok,

utasításaidat mégsem felejtem el.

Uram, hadd szálljon hozzád esedezé-

sem, tégy értelmessé igéddel!” (Zsolt

119,169) – sóhajt fel a zsoltáros. 

Az ember tehát gyógyításra,

megváltásra, bölcs tanácsra és kor-

rekcióra szorul. Ez egy harc, élet-

program, amelybe Jézus szívesen

kapcsolódik be megoldást kínálva.

Ebben a szemléletben nincs nagy

különbség az egészségében akadá-

lyozott ember és a látszólag hátrány

nélkül indult ember között. Aki or-

vosi szempontból egészséges, a teo-

lógiai antropológia szempontjából

megváltásra szoruló, esendő ember.

Rácz Jolán 
református lelkész

Duray Zoltán 

felvétele
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A Femine Fortis Polgári Társulás

harmadik alkalommal hirdette meg

a felvidéki magyar női példaképe-

ket kereső pályázatát. Idén a Példa-

kép különdíjat Rácz Jolán marcel-

házi református lelkipásztornak

ítélte oda. Rácz Jolánt a Szövetség a

Közös Célokért nevében az idő-

közben elhunyt Pogány Erzsébet

igazgató és Duray Miklós elnök

ajánlotta kitüntetésre, s ugyancsak

őt javasolta Gál Denisza szociális

munkás. 

„Rácz Jolán Marcelházán szüle-

tett ötgyermekes család harmadik

gyermekeként. A hitélet mindig

fontos szerepet töltött be családjuk

életében. A dunaszerdahelyi egész-

ségügyi középiskolában érettségi-

zett. Első munkahelye a komáromi

csecsemőotthonban volt, majd a du-

namocsi körzeti rendelőben helyez-

kedett el. Férje Rácz Elemér lelki-

pásztor. A család 1977 novemberében

a kisújfalusi parókiára költözött.

Négy gyermekük született: Dávid,

Gedeon, Kinga és Abigél. A két fiú-

gyermekről kiderült, hogy születé-

süktől fogva értelmükben akadályo-

zottak. 

Rácz Jolán 1990-ben a Károli Gás-

pár Református Egyetem Hittudomá-

nyi Karán megszerzi a lelkipásztori

oklevelet. Első önálló lelkipásztori

szolgálata Párkányhoz kötődik. 1993-

ban férjével együtt a marcelházi gyüle-

kezetben folytatja a szolgálatot. 

Gyermekeit elkötelezetten, nagy

odaadással neveli, miközben folya-

matosan fejleszti tudását az egészség-

károsodott emberek érdekében.

2012-ben a Selye János Egyetem Te-

ológiai Karán elnyerte a ThDr. foko-

zatot. Dolgozatának címe: Az egész-

ségében akadályozott ember hitéleté-

nek és lelki gondozásának specifiku-

mai, különös tekintettel az értelmi

akadályozottságra. 

Sok éven át a Diakonia Reformata

megbízott igazgatója volt. Vezetésé-

vel a szervezet 2013-ban csatlakozott

a Kárpát-medencei Családszerveze-

tek Szövetségének (KCSSZ) szerve-

ződéséhez, a Családlánchoz. Tevé-

kenységével így még inkább a csalá-

dok felé tudott fordulni, szervezve a

közösségi és a családi programokat

szűkebb és tágabb környezetében. Az

egészségkárosodottak helyi szerveze-

tének elnöke. 

Fellép az akadályoztatott emberek

érdekeinek védelmében, konferenciá-

kat szervez, rendszeresen publikál a

Carissimi folyóiratban, ahol a fogya-

tékos gyermeket nevelő szülők nevé-

ben súlyos kérdésekkel szembesíti a

társadalmat. A mentális egészség

megőrzésének segítése egész

életét végigkíséri. 2016-ban

szakértőként munkájával és ta-

pasztalatával segítette a Felvidéki

Lelki Elsősegély Telefonszolgá-

lat elindítását, mert meggyőző-

dése, hogy a krízisben lévő ember

igazi, akár életmentő segítséget

csak anyanyelvén kaphat.

Úgy látjuk, hogy Rácz Jolán

valóban hiteles, humánus egyéni-

ség, akinek önzetlen, nemes, segí-

tőkész hozzáállását, nézeteit, a

világról alkotott gondolatait pél-

daként állíthatjuk a felvidéki ma-

gyar közösség elé” – áll a

SZAKC vezetőinek ajánlásában.

„Hosszan részletezhetném, mi-

ért érdemli meg a díjat. Csodá-

lom őt, amióta ismerem, a belőle ára-

dó jóság, türelem, szeretet és alázat

sosem fogy el, még akkor sem, ami-

kor ereje fogytán van, amikor meg-

próbáltatások sora éri őt... Negyven

éve éjjel és nappal a legnagyobb türe-

lemmel és szeretettel gondoskodik

két, értelmileg súlyosan sérült gyer-

mekéről, keresve a fejlesztési lehető-

ségeket számukra, sokszor kommuni-

kációs nehézségekbe ütközve, sokszor

hiába. Hivatásának gyakorlása mel-

lett számos önkéntes munkát vállal,

időt, energiát, fáradságot nem sajnál-

va. Példaképemmé vált, az ő szemé-

lye, tevékenysége, segíteni akarása,

embersége sarkallt arra, hogy főisko-

lára jelentkezzem, és szociális munkát

tanuljak, hogy segítsek az emberek-

nek” – írta Gál Denisza.

A kitüntetettnek szívből gratulá-

lunk.

(t)

Példakép: Rácz Jolán

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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Sárga rózsa nyári tábor 2018

A Sárga Rózsa Polgári Társulás nyári tábort szervez
értelmi sérült gyermekek és családjuk számára. A szer-
vezők hagyományaikhoz híven külön programmal ké-
szülnek a gyermekek és fiatalok számára, míg a szülők
szórakoztató közösségi játékokba merülve tehetik félre
a mindennapok gondjait.

A helyszín ismét a Párkány városától mintegy tíz ki-
lométerre Kovácspatakon található Panoráma Szálló.
A részvételi díj 100 €/fő, amely tartalmazza a szállást,
valamint napi háromszori étkezést. A tábor augusztus
14-én (kedd) kezdődik, és augusztus 19-én (vasárnap)
fejeződik be.

A jelentkezőlapon tüntessék fel a nevet, születési dá-
tumot, lakhelyet, telefonszámot, e-mail-címet és a sze-
mélyi igazolvány számát. 

Ha a szülőnek bármilyen különleges igénye, kérése
van a programmal, szállással vagy étkezéssel kapcsolat-
ban, vagy valamilyen foglalkozás vezetését szeretné vál-
lalni, kérjük, írja le. Rövid, tömör jellemzést várunk
gyermekükről, szokásairól, szociális és kommunikációs
készségeiről, érdeklődési köréről. Kérjük, tüntessék fel
az esetleges fóbiákat, allergiát, mozgási nehézségeket. 

Részvételi szándékukat a jelentkezőlap e-mailben
vagy postai úton való elküldésével június végéig jelez-
zék. Cím: Szabó Gábor, 943 42 Nová Vieska 105;
e-mail: gaborsza88@gmail.com; mobil: 0907 961 741.

Előző számunkban beszámoltunk

az Autisták munkában című projekt-

ről, s a cikkben szó esett az autizmus-

szimulátorról. Mivel a készülék felkel-

tette olvasóink érdeklődését, az aláb-

biakban bővebben is írunk róla.

Az autizmussal élők nagy részére jel-

lemző, hogy környezetük ingereit

másképp észlelik és értelmezik, mint

mi. Ez magyarázatul szolgálhat az

érintett személyek szokatlan viselke-

désére, reakcióira. Túlzottan figyelik

például a részleteket. Zavaró lehet szá-

mukra a rendszertelenség. A dolgokat

megpróbálják fejben helyre rakni,

ezért gyakran úgy tűnik, mintha jelen

sem volnának, néha ingerültté is vál-

nak ilyenkor. Nagyobb szenzoros érzé-

kenységük miatt nehezen viselik az

erős fény- és hanghatásokat, ízeket, il-

latokat, sőt akár egy gyengéd érintés is

fájhat nekik. Az ilyesféle helyzetek ke-

rülése – hiszen ingerszegény környe-

zetben könnyebb túlélniük a napot –

akár társadalmi elszigetelődéshez is

vezethet náluk. A pozsonyi Autistákat

Segítő Társaság (SPOSA) a Seesame

ügynökséggel és az Infiniti Produc-

tionnal közösen megalkotta az első au-

tizmusszimulátort. Céljuk az volt,

hogy egy egészséges ember is megta-

pasztalhassa, mit érez az autizmussal

élő személy egyes élethelyzetekben.

Az eszköz tulajdonképpen számító-

géphez csatlakoztatott speciális szem-

üveg, amely fülhallgató segítségével a

virtuális valóságban szimulálja a fel-

erősödött fény- és hanghatásokat. 

Miután felvettük a szemüveget, és

elindítottunk a három program vala-

melyikét, máris érezzük, látjuk, halljuk,

amit egy autizmussal élő személy érez-

het zajos környezetben: kávézóban,

tanteremben és villamosra várakozva,

majd azon utazva. A kávézóban meg-

tapasztaljuk, mennyire zavaró lehet

egy kép a falon, az élénk hajszín, a lo-

bogó tűz a kandallóban. Felerősítve

halljuk a kávéskanál csörömpölését, az

égő fa ropogását, a hirtelen megszóla-

ló telefon hangját és a falon levő óra

ketyegését. 

Vajon hogyan érzi magát az autista

gyermek egy hagyományos tanítási

órán? Idegesítőnek érzi például a ma-

darak csicsergését, az összegyűrt papír-

lap zizegését, a többiek nevetését. Kel-

lemetlen neki az erős napfény, az asz-

talon rendetlen összevisszaságban he-

verő ceruzák látványa. Annyi a zavaró

tényező, inger, hogy nehezen tud taná-

rára figyelni. 

Félelmetes számára a zajos városban

villamosra várni: közben szirénázó

mentőautó jöhet, kattog a

jelzőlámpa, és hirtelen ugat-

ni kezdhet egy kutya. Bár

nem általánosíthatók ezek a

nehézségek, hiszen az autiz-

mus spektrumzavar nagyon

sokféleképpen mutatkozik

meg, az említett kis részle-

tek segítenek közelebb hoz-

ni az ő világukat. A szimulá-

tor elsősorban az érintett

családok számára készült, de

szakemberek, tanárok és

más érdeklődők részére is rendelkezés-

re áll. Tavaly nemzetközi szinten is be-

mutatkozott: megalkotói 4. helyezést

értek el vele Miamiban a reklámszer-

vezés és kapcsolatépítés Oscarján, a

SABRE Awards EMEA-n. Gratulá-

lunk! 

Molnár Ildikó szociális munkás

Autizmusszimulátor  
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Kerekesszékben – mások javára
A Mozgássérültek Szlovákiai

Szövetségének dunaszerdahelyi

szervezete sokak számára vonzó te-

vékenységet folytat. Tagjainak szá-

ma meghaladja a kétszázat. Vajon

minek köszönhető ez a szokatlanul

nagy érdeklődés? Erről és egyebek-

ről beszélgetünk a szervezet elnöké-

vel, Jakus Jenővel.

Bősi lakosként hogyan került a

szervezet élére?

Két és fél évvel ezelőtt megkere-

sett Molnár Ottó, a járási szervezet

elnöke és Papp István alelnök, hogy

mivel az elnök asszony lemondott,

legyek én az utódja. Én akkor a ve-

zetőségben a kerekesszékeseket kép-

viseltem. Elvállaltam, örülök neki,

hogy bíztak bennem. 

Húsz évvel ezelőtt volt egy na-

gyon súlyos autóbalesetem – utas

voltam az autóban –, és megsérült a

hátgerincem. Rá két évre léptem be

ide, mert Bősön nincs szervezetük a

mozgássérülteknek. Kovácsfalván

voltam gyógykezelésen, s ott megis-

merkedtem Majthényi Zoltánnal –

azóta elválaszthatatlan barátok let-

tünk –, ő ajánlotta ezt a szervezetet. 

A sérülése után mikorra tudta el-

fogadni, a nyilvánosság előtt is vál-

lalni az állapotát, leküzdeni a be-

zártságot? Hogyan jutott el az aktív

szerepvállalásig, egészen odáig,

hogy a Guruló Trió tagjaként szín-

padra is kiáll táncolni?

Erről nagyon nehéz beszélnem. A

baleset után két hónapig Pozsony-

ban voltam kórházban, onnan vittek

Kovácsfalvára rehabilitációra. Hét

hónapot töltöttem ott, vagyis kilenc

hónap elteltével kerültem haza. De-

réktól lefelé megbénultam. 50%

esélyt adtak annak, hogy újból meg-

tanulok járni. Rengeteget mozog-

tam, anyait-apait beleadtam, de saj-

nos, nem jártam sikerrel, nem moz-

dult meg a lábam, annyira megsérült

a gerincvelő. Kovácsfalván, látva a

sorstársakat, jobban bele tudtam

nyugodni, de otthon ‒ a harmadik

emeleten laktunk, lift nem volt ‒

eleinte nagyon nehezen viseltem.

Hónapok teltek el, míg rászántam

magam, hogy elhagyjam a lakást.

Úgy vittek le, mint egy kisgyereket,

két erős embernek kellett segítenie,

mert nagyon meghíztam. Pedig a

tornát nem hagytam abba, a mai na-

pig sem. Húsz éve van egy speciális

biciklim, vannak gépeim, súlyzóim,

mindennap tornázom. Mindenki

tudja ezt a családban, délelőtt nem is

szoktak zavarni. Valószínűleg ennek

köszönhetem, hogy nem volt fölfek-

vésem; a sorstársaim sokat küszköd-

nek vele. A biciklit kézzel hajtom,

ezáltal a felsőtestemet is mozgatom.

Visszatérve a bezártsághoz: azt na-

gyon nehéz volt leküzdeni. Nemcsak

én sínylettem meg, hanem sajnos, az

egész család. Zavart minden. Ha le-

vittek, és jöttünk haza, amikor sokan

voltak a ház előtt, kértem, hogy ke-

rüljünk még egyet, és csak miután

elmentek, vigyenek föl. Harminchá-

rom éves voltam. Nagyon zavart,

hogy megbámulnak, látják a kiszol-

gáltatottságomat. Az utcán úgy

éreztem, hogy mindenki engem néz.

Jó két évig tartott, mire kezdtem

megszokni ezt az állapotot. Most

már nem érdekel, ha megnéznek, de

talán már nem is nézik meg annyira

a mozgássérülteket, mert egyre több

van.

Sőt, azt akarja, hogy nézzék, ami-

kor kimegy a színpadra.

Hát, igen. De akkor nagyon ne-

héz volt, amikor, főleg az idősebbek,

sajnálkoztak: »Szegény gyerek!« Ez

a legrosszabb, amit tehetnek az em-

berek. Sajnos, sok mozgássérült visz-

sza is él a helyzetével. Kovácsfalván

volt egy 15 éves fiú, az égvilágon

semmit nem csinált, mert a szülei

mindent elvégeztek helyette. Egyéb-

ként hihetetlen, amit ott a nővérek

megtettek velünk. Mindenre megta-

nítottak, hogyan kell a cipőt felven-

ni, a vécére átülni. Nem is tudom,

hogy mihez kezdtem volna otthon,

ha ez nincs. Sportolni is lehetett,

minden úgy van kialakítva, hogy egy

kerekesszékes is hozzáférjen. Sajnos,

egyre több a mozgássérült, óriási

szükség van ilyen intézményre. Mi-

kor onnan hazamentem, a feleségem

mindenben segíteni akart. A cipő-

met bekötni, a nadrágot felhúzni.

Nem engedtem neki; egy idő után

megszokta. Amit meg tudok egye-

dül csinálni, azt megcsinálom. Nem

szeretem, ha segítenek, nem szere-

tem, ha tolnak. Nem tetszik, ha

olyan mozgássérültet látok, akinek a

kezei erősek, mégis tolja valaki.

Annyi mozgásra szüksége van. Sok-

szor a család rontja el. Nem szabad

elkényeztetni, nem szabad sajnálni.

Hol volt a fordulópont, amikor-

tól már nem érdekelték a bámuló te-

kintetek? 

Fokozatosan, kicsinyenként jött.

2000-ben nekifogtunk építkezni.

Másfél év múlva költöztünk be az új

házba. Ott már sokkal könnyebb

volt. Nagyon sokat köszönhetek

Majthényi Zoltánnak. Ő akkor ke-

rült kerekesszékbe, amikor én szü-

lettem, 1965-ben. Volt egy balesete,

leesett a fáról. Általa kerültem a

szervezetbe, együtt jártunk kirán-

dulni, ő hozta össze a kerekesszékes

csapatot (mindenki a feleségével

táncol), a szervezeten kívül is össze-

járunk. Nincs olyan hónap, hogy

legalább kétszer ne találkoznánk.

Évente háromszor-négyszer kirán-

dulni megyünk. Ez nagyon sokat se-

gített nekem.

Milyen volt először kiállni a szín-

padra kerekesszékben?
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Karcsán, az alapszervezetünk év-

záró bálján léptünk fel először,

2011-ben. Annyira izgultam, hogy

azt is elfelejtettem, mi a nevünk, ho-

gyan következnek a lépések. Aztán

ahogy fölmentünk a színpadra, és el-

kezdtük a táncot, kezdtem föloldód-

ni. Hál’ Istennek, sikerült. Annyi

szeretetet kapunk mindig a közön-

ségtől, hogy az visz bennünket előre.

Már háromnegyed órás műsort is

képesek vagyunk adni.

Mit várt a szervezettől, mikor be-

lépett?

Azt, hogy sorstársakkal találkoz-

zak. Bárhová mentem a városban, ha

többen voltunk kerekesszékesek,

egyáltalán nem zavart az állapotom.

Jó érzés volt tudni, hogy nem vagyok

egyedül. Ez azóta is megmaradt, és

megfigyeltem másokon is, hogy

mennyire szeretnek együtt lenni a

kerekesszékesek. Rendkívül jól meg-

értjük egymást. Ugyanazok a gond-

jaink, mindent el tudunk mondani

egymásnak, megbeszéljük a külön-

böző egészségi problémáinkat, itt

megtehetjük. Ha ezt egy egészséges

ember hallaná, talán ki is nevetne

bennünket.

Szervezetüknek nemcsak kere-

kesszékes tagjai vannak.

Ide bárki jöhet, sőt, egészséges ta-

gok is vannak. Hallják, hogy milyen

jól működünk, milyen jó bálokat, ki-

rándulásokat szervezünk. Mi meg

nagy szeretettel fogadjuk őket is.

Nem akarjuk, hogy zárt legyen a

szervezet, mert akkor nem ismernek

meg bennünket. Úgy tudnak megis-

merni, ha eljönnek közénk. Sokak-

ban van előítélet, aztán idejönnek, és

megváltozik a véleményük. Már

több mint kétszáz tagunk van.

Miből működnek?

A tagdíjakból, adó-2%-okból és

adományokból. A városhoz is szok-

tunk pályázni. Az irodahelyiségért,

ahol a székhelyünk van, nem kell

bérleti díjat fizetnünk a városnak, és

a klubhelyiség is minden szombaton

rendelkezésünkre áll. Negyvenen-

ötvenen rendszeresen összejövünk.

A sportnapokon, kukoricafesztivá-

lon, nyárbúcsúztatón 90-100-an is

megjelennek. A rendezvények sorát

minden évben a nagyon népszerű

évzáró bállal kezdjük februárban, ta-

lán az képezi a legnagyobb vonzerőt,

hogy belépjenek a szervezetünkbe.

A tavalyihoz hasonlóan idén is 240

résztvevő volt, 150-en a tagságból, a

többi vendég, és legalább 30 embert

vissza kellett utasítanunk. Ötödik

éve a Therma Szállóban tartjuk a

bált, Nagy József képviselő úr szo-

kott bennünket támogatni, ő bizto-

sítja a termet. Értékes díjak voltak, a

fődíj egy tévé volt, szerveztünk aján-

déka.

Mitől olyan jó ez a bál?

Sokat jelent a hely, a gyönyörűen

kidíszített terem, elegáns pincérek

lesik a kívánságunkat, meg finom a

bor; idén Badacsonyból hozattuk. 

Sok más rendezvényünk is van.

Minden hónapban klubnapot tar-

tunk, mindig hívunk rá vendéget.

Volt már előadás a gumós növények-

ről. Meghívtuk Méhes Klaudiát, ő

tagunk, és verseskötete jelent meg

nemrég. Bokros Róbert a biciklitú-

rájáról tartott előadást, tavaly az El

Caminóról beszélt. Bor- és sörkós-

tolót is tervezünk. A borkóstoló a

kukoricafesztiválon lesz Királyfia-

karcsán. A Petőfi Társulattól ingyen

megkapjuk a hétvégi házát. Azért

kukoricafesztivál, mert az egyik ve-

zetőségi tagunk kukoricát termeszt.

Csemegekukoricát főzünk, ezzel

kedveskedünk a tagságnak. Emellett

halat vagy kolbászt sütünk, legutóbb

gulyás volt. Hihetetlen nagy sikere

van, ezért ősszel még egyet tartunk,

amikor még van kései csemegekuko-

rica. Sportnapot is szervezünk min-

den évben, szintén nagy érdeklődés

mellett. Július elején Egegre me-

gyünk egy hétre. A szállodában tíz

akadálymentes szoba van, a fürdő-

szobák is azok. Tíz kezelésen is részt

veszünk a két kilométerre levő

Gyűgyfürdőben, ahová autóbusszal

visznek bennünket, de át is lehet sé-

tálni. Van mindig egy ünnepi vacso-

ra és egy zenés est is, ezt az ottani

tulajdonos biztosítja. Augusztusban

Sárvárra készülünk, az ár is elfogad-

ható. Szeptemberben nyárbúcsúzta-

tó lesz, az év végén pedig évbúcsúz-

tatót tartunk a klubban egy kis zené-

vel. Ezzel köszönöm meg a vezető-

ség egész évi munkáját, mert min-

denki ellenszolgáltatás nélkül végzi a

feladatait, a szabadidejét, sokszor a

pénzét is beleadja. Még a benzin-

költséget sem fizettük ki két éve, mi-

óta elnök vagyok. 

A szervezet néhány tagja, középen Jakus Jenő
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Mielőtt megválasztottak, hat évig

benne voltam a vezetőségben. Sajná-

lom, hogy a járási elnökünk egészsé-

gi állapota miatt már nem tud eljár-

ni közénk, nagyon jól együtt tud-

tunk működni. Tízen vagyunk, jó

csapatom van. Azért is gondolom,

hogy jól tesszük a dolgunkat, mert

nagyon sok új tagunk van. Már

anyagilag is elég jól állunk, ha kirán-

dulni megyünk, hozzá tudunk járul-

ni a költségekhez.  

Mindent megtesz azért, hogy az

élete megfelelő minőségű legyen. A

közösségi munka mellett pedig

olyan elfoglaltságot is talált, ahol

egyedül lehet. Farag és fest.

Faragni a baleset után kezdtem el.

Nagyon érdekelt, csak kicsit nehéz.

Ülő helyzetben fába faragni, elég

nagy erő kell hozzá. Sajnos, az utób-

bi három-négy évben minden nehe-

zebben megy, sokkal jobban elfára-

dok; volt egy súlyos infarktusom is

hat éve. Jó, ha délután le tudok egy

kicsit pihenni. Ha egész nap ülök, az

borzasztó, mindenem görcsöl. Sze-

retek este kádban megfürödni, a me-

leg víz kicsit ellazítja az izmaimat.

Egy-két éve már nem faragok, áttér-

tem a festésre, az hihetetlenül le tud

kötni. Tegnap délután is festettem,

valamikor negyed tízkor hagytam

abba. Kizárok mindent, külvilág

nem is létezik. Csak festek. Nem

akarok senkinek megfelelni, nem va-

gyok művész, hobbiból festek, ma-

gamnak. Olyankor annyira jól érzem

magam, hogy elfelejtek mindent,

nem érdekelnek a problémák.

Minden évben szerveznek orszá-

gos kiállítást a mozgássérültek mun-

káiból, és elviszik két nagyobb város-

ba. Tavaly Dunaszerdahely volt az

egyik. Szervezetünk tagjai is részt

vesznek rajta, én is a festményeim-

mel és a faragásokkal, idén is beje-

lentkeztem. 

Húsz éve a baleset nagyon bele-

szólt az életébe. Nyilván nem így

képzelte el, de nagyon tevékenyen

él. Visszatekintve erre az időszakra,

mégiscsak sikerült belenyugodnia a

megváltoztathatatlanba? 

Nem tudom, mondhatom-e. Ha

lehetne egy kívánságom, nem biztos,

hogy az volna, hogy újból lábra áll-

hassak. Talán azért, mert úgyis tu-

dom, hogy ez lehetetlen.

Tehát eljutott oda, hogy el tudja

fogadni ezt a helyzetet?

El kellett fogadnom.

Tóth Erika

Szabolcsot évekkel ezelőtt ismertem meg. Gyakran ta-

lálkoztunk a református diakóniai központ által szerve-

zett Visszhang című zenés családi napokon, de más ren-

dezvényeken is. Rendkívül közvetlen volt. Mindig volt

hozzám néhány kedves szava, elmesélte, hogy éppen mi-

vel foglalkozik. Aztán három éve egy májusi napon édes-

anyja felhívott, hogy Szabolcs az egyik reggel nem ébredt

fel. Negyvenegy éves volt. Kedvenc virága, a kaktusz

egész nyáron teljes pompájában virított. 

Auszten Ilonával tanyi otthonukban emlékezünk rá. 

„1974-ben született, azt mondták az orvosok, hogy

minden rendben van. Itthon azt tapasztaltuk, hogy nem

akart se megfordulni, se felülni. Mondtuk a körzeti orvos-

nak, hogy valami baj van, mert nem úgy viselkedik, mint

az előző kettő. Bár szerinte minden rendben volt, azért el-

küldött bennünket Pozsonyba neurológushoz. Szabolcs

féléves volt, és azt kérdezte az orvos, hogy addig hol vol-

tunk. Kaptunk egy papírt, hogy DMO. Az egyik ismerős

orvostól tudtuk meg, hogy gyermekkori agyi bénulást je-

lent, de azt is hozzátette, hogy ebből ki lehet őt hozni.

Ahová lehetett, mindenhová elmentünk vele. Hetente há-

romszor hordtuk Komáromba rehabilitációra. Állapota

szépen javult, biciklizett. Hároméves volt, amikor meg-

nyílt Kovácsfalván a gyermekrehabilitációs intézet, és a re-

habilitációs orvos javaslatára elvittük oda. Három hónapig

volt ott. Egy alkalommal mentünk látogatni, és a doktor-

nő azzal fogadott, hogy Szabolcs kórházban van, csak ép-

pen nem tudja, hogy Besztercebányán-e vagy Zólyomban.

Nagyon haragszom arra a doktornőre, máig nem tudtam

neki megbocsátani. Zólyomban a kórházban tudtuk meg,

hogy kullancscsípés miatt fertőzést kapott. Kovácsfalváról

egy egész osztály került akkor hozzájuk kullancscsípés mi-

att. Augusztus 15-én hoztuk haza. Ült a széken, egyszer

csak elkezdett remegni, és leesett a székről. Nem tudtuk,

mi történt; nekünk csak annyit írtak a papírra, hogy je-

lentkezzünk a neurológián Komáromban. Ott tudtuk

meg, hogy a kullancstól agyvelőgyulladást kapott. Bele is

halhatott volna. Nagyon nehezen dolgoztam fel, a férjem-

nek élete végéig nem sikerült. Megpróbáltunk mindent,

hátha kinövi, de értelmi fogyatékosság lett a szövődmény.

Eljött az iskola ideje. Ajánlották, hogy adjuk intézetbe, de

azt mondtam, hogy inkább otthagyom a községházát,

ahol dolgoztam. Tisztelet, becsület az anyósomnak, aki ezt

nem engedte, és vállalta, hogy ellesz vele. De amikor or-

voshoz kellett vinni – Pozsonyba jártunk majdnem heten-

te –, akkor el kellett kéredzkednem munkából.

Tanyon normál óvodába járt, az iskolába nem tudták

felvenni. Pozsonyban a Patrongyár negyedben működő is-

kolába járt két évig – pénteken mentünk érte, vasárnap vit-

tük vissza –, de nem tudott beilleszkedni. Mivel csak láb-

ujjhegyen tudott járni, megoperálták az Achilles-inát. Az

A virágoknak nagy barátjuk volt
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egész lába be volt gipszelve, mégis ki tudott jönni az ágy-

ból a szűk rácson keresztül. A tanító nénik nem bírtak ve-

le. Haza kellett hoznunk. 

Itthon nem tudtuk hová beíratni, Ócsán még nem volt

kisegítő iskola, bizottság elé kellett vele mennünk, hogy

mentsék föl a kötelező iskolalátogatás alól. Ez annyira ér-

zékenyen érintette, hogy soha többé nem tudott nekik

megbocsátani. Nem lehetett előtte az állapotáról vagy az

iskoláról beszélni. Napközben a nagymamával volt. Úgy-

ahogy megtanult írni, olvasni is, összerakta a betűket, de

nem értette meg, hogy miről van szó. 

Viszont elkezdtünk közösségbe járni. Bedecs Éva – a

kislánya, Szilvike Down-szindrómás volt – biztatott, hogy

menjünk el Komáromba. A református egyház közösségi

épületében szerdánként volt találkozó, ahol összejöttek

ezek a gyerekek. Elég sokat beszélgettünk mindenféléről.

Akkoriban Fazekas László tiszteletes úr kijárt Tanyra he-

lyettesítő lelkésznek, és néha jött a felesége, Zsuzsika. Zsu-

zsika tiszteletes asszony nagyon rendes volt, nagyon tudott

velük bánni. A gyerekek szerettek odajárni, s valahogy

szóba került a keresztelő. Szabolcs szeretett volna megke-

resztelkedni, de nem tudtuk, hogy lehetséges-e. A férjem

református volt, én katolikus vagyok, két bátyja katolikus,

de őszintén megmondom, hogy nem gyakoroltuk a vallá-

sunkat. Abban az időben ez nem volt egyszerű, mert a fér-

jem pedagógus volt. Végül nem volt semmi akadálya, Sza-

bolcs meg lett keresztelve. Komáromba kialakult egy ba-

ráti kör. Én szerda délelőttönként kimaradtam munkából,

mert mentem a gyerekkel Komáromba.  

Szabolcs egészségi állapota nagyjából stabilizálódott.

Tizenéves kiskamasz volt, amikor többször nagyobb epi-

lepsziás rohamot kapott. Voltak kisebbek is éjszakánként,

csak nem tudtuk, mi az. Át volt nagyon izzadva a párnája,

és a szája szélén seb volt. Kórházba is bekerült, három na-

pig eszméletlenül feküdt. Utána újra meg kellett őt taníta-

ni járni. Akkoriban még nem voltak olyan jó gyógyszerek,

mint most. A doktor úr azt mondta, hogy engedjek meg

mindent, amit jónak látok, nem szabad mindent tiltani

neki. Annak a gyereknek nem volt szabad majd negyven

évig csokoládét enni, mert rohamot idézhet elő. Aztán ki-

derült, hogy mégse. Nem volt jó a villogó fény. Nem volt

szabad ez se, az se, amaz se. Elhatároztam, hogy nem fo-

gok neki mindent tiltani, mert a tiltásnak az lett a követ-

kezménye, hogy azért is megcsinálta. Aminek lennie kell,

az úgyis bekövetkezik.  

Szeretett fizikai munkát végezni. Amit meg tudott csi-

nálni, abban nagyon precíz volt, odaadó. Ha azt mondták

neki, hogy reggel nyolcra legyen valahol, akkor inkább

nyolc előtt ott volt, hogy el ne késsen. Mikor Tanyon meg-

alakult a nappali foglalkoztató, reggel hétre mentek; ő már

háromnegyed hétkor fogta a biciklit, és várta, mikor in-

dulhat, mert hétre ott kell lennie. Ha valaki elkésett, azt

megmorogta. Szeretett ott dolgozni. Itthon meg nagyon

szeretett főzni. Az ízeket kiválóan össze tudta hozni. Én

nagyon kedvelem a fűszernövényeket. »Mama, te csak azt

mondd, hogy mit tegyek bele!« Én összevágtam a hagy-

mát, mert neki az nem ment, egyik kezét nem tudta hasz-

nálni. A találkozókon is főzött gulyást. Még most emlege-

tik az asszonyok, hogy milyen jó volt. 

És nagyon szerette a virágokat. A karácsonyi kaktusz

állt a legközelebb a testéhez-lelkéhez. Sehol nem virág-

zott úgy, mint a szobájában. Ha már melegebb volt, ki-

tettük a kiskertbe, október elején még a fagyok előtt

szoktuk fölszedni, beraktuk tégelyekbe, és egy héten be-

lül Szabolcs ablakában teli volt bimbóval. Március végé-

ig folyamatosan virágzott. A másik a kaktusz. Az sehol

nem akart virágozni, de Szabolcsnál mindig szokott. Te-

metése után kinyílt, volt olyan kaktusztő, amin egyszer-

re 17 virág pompázott. 

Váratlanul ment el, három éve, május kilencedikén,

minden előjel nélkül. Negyvenegy éves volt. Úgy tervez-

tük, hogy szombaton ő főzi a gulyást. Reggel korán kel-

tem, kétszer is bekapcsoltam a mosógépet, de csak nem

jött ki. Fél tízkor benyitok hozzá, hát ott feküdt a földön,

már nem volt benne élet. Előtte kilenc évvel a férjemet ta-

láltam meg itt meghalva.

A virágoknak nagy barátjuk volt. A törperózsát abban

az évben vettem, amikor meghalt. Kint volt a sírján, utána

behoztam. Azóta állandóan nyílik.” 

T. E.

Szabolcs édesanyjával és unokaöccsével, 
Attilával egy rendezvényen 2012-ben
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A Galántai Értelmi Sérülteket Se-
gítő Társulás ezúttal is a Carissimi
Nonprofit Alappal közösen szervez-
te meg a hagyományos költészet na-
pi versfesztivált. Szüleik és segítőik
kíséretében immár 10. alkalommal
gyűltek össze az irodalomkedvelő fi-
atalok, hogy verssel, mesével, ének-
kel ünnepeljenek. A galántai Kodály
Zoltán Gimnázium tanulói műsor-
ral köszöntötték őket. A Pázmány
Házban minden eddiginél többen,
huszonheten mutatták be tudásukat.
A szervezők úgy gondolták, hogy a
tíz év során az előadott produkciók-
ba fektetett munkát, felkészülést,
szövegtanulást különleges ajándék-
kal kell jutalmazni. A meglepetés a
megzenésített verseket előadó Sipos
Dávid – Vadkerti Imre – Zsapka
Attila trió hatalmas sikert arató mű-
sora volt. 

A zenészek nem először játszottak
olyan közönségnek, melynek sorai-
ban értelmileg akadályozottak is ül-
tek. De azért nem gyakran fordul
elő, hogy még táncra is perdüljenek
a koncertjükön.

„Évente egyszer a komáromi spe-
ciális alapiskolában szoktunk fellép-
ni, ott törzsvendégek vagyunk –
mondta az előadás után Zsapka At-
tila –, s a koncertek nagy élményt je-
lentenek minden egyes alkalommal.
Ezek az emberek nagyon fogéko-
nyak a zenére és a szépre. Nem sze-
lektáljuk a közönséget, nem a mi
tisztünk eldönteni, hogy mi tetszik
nekik. Mi adjuk a műsort, és hál’ Is-
tennek, jó a fogadtatása. Az adott
hangulathoz mindig igazodunk,
amikor játszunk, de külön nem ké-
szítünk erre a célra műsort, tehát
azokat a dalokat hoztuk ide is, ame-
lyeket máshová. Részünkről most is
olyan volt, mint máskor; ami külön-
legessé tette, az a közönség. Az ő há-
lás reakciójuk nagyon tetszett. Re-
méljük, hogy nekik is a miénk.” 

Vadkerti Imre is hasonlóképpen
vélekedett: „Nem akarok nagy dol-
gokat mondani, de óriási szívük és
lelkük van. Tudják értékelni az élet
örömeit, azokat az apró örömöket,
amelyek mellett mi olykor-olykor
elmegyünk. Olyan értékeket észre-
vesznek, amelyek bennünk már ki-
halóban vannak. Nekünk a küldeté-
sünk a megzenésített versek előadá-
sa. Attila a Kor-Zárból hozta, én a
Kormoránból, a műsor címe Tiszta
szívvel. És meglepődik az ember,
mikor olyan dalokat énekelnek ve-
lünk, amelyeket sok esetben mások
nem. Elmegyünk egy iskolába, és a
gyerekek csak néznek, nem ismerik
a verseket. Ők meg itt ma velünk
énekeltek. A Nemzeti dalt például
torkuk szakadtából. Döbbenet. Na-
gyon szeretem őket. 

A Kormoránnal adunk segély-
koncerteket, szólóban is járok, a töb-
bi formációval is, amelynek tagja va-
gyok, évente több alkalommal. Leg-
utóbb Nagyfödémesen adott jóté-
konysági hangversenyt a trió, ott is
csodás telt ház volt. Nagy öröm szá-
munkra mindig, mikor az emberek-
ben benne van a segíteni akarás.
Mondanak mindenfélét, de benne
van a szív az emberekben. Amikor
baj van, ott vannak egymás mellett.” 

A zenészek együtt vagy különbö-
ző együttesekkel folyamatosan úton
vannak, a költészet napján is több

fellépésük volt iskolákban, könyvtá-
rakban. Koncerteznek itthon, Ma-
gyarországon, Erdélyben, Szlovéniá-
ban. Vágyuk, hogy végre elkészüljön
a Böröczki Mihály megzenésített
verseit tartalmazó CD-jük. Sok si-
kert kívánunk nemes küldetésük-
höz.

A versfesztiválon szerzett benyo-
másait papírra vetette Lanstyák
Edit, aki a dunaszerdahelyi szerep-
lőket kísérte el. Idézünk írásából.

„Minden évben nagy érdeklődés-
sel várjuk a költészet napját. 1964
óta ezen a napon, József Attila szü-
letésnapján számos rendezvényre
kerül sor a magyarlakta területeken,
hogy tisztelegjenek a magyar líra
előtt.

Idén is nagy örömmel fogadtuk a
meghívást galántai társainktól. Van
egy rendezvény, amelyre egész év-
ben készülni lehet. Fiataljaink sze-
retik a verseket, szívesen szavalnak,
s meghívásunk van egy olyan hely-
re, ahova elmehetünk, és elszaval-
hatjuk kedvenc, kiválasztott ver-
sünket.  

Miért is fontos számunkra a vers-
mondás? Talán azért, mert verset,
mesét olvasni vagy éppen megzené-
sített verset elénekelni jó. Vannak
olyan kedvenceink, amelyeket jeles
napokon rendszeresen megzenésítve
énekelünk, amikor születésnap al-
kalmából felköszöntjük egymást.

Egy várva várt rendezvény
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Ilyenkor az egész csapat hangosan
énekelve köszönti az ünnepeltet.
Kedvencünk Halász Judit Boldog
születésnapot című, Bródy János
szövegére írt ajándék dala.  

Vannak alkalomhoz illő versek,
amelyeket meghatározott idősza-
kokban szoktunk mondani. Ilyenek
a karácsonyi, húsvéti, anyák napi
költemények. Versválasztáskor sok-
szor még az évszakot is figyelembe
vesszünk. Tavasszal az ébredő ter-
mészetről, a tavasz hírnökeiről, hóvi-
rágról, ibolyáról szavalunk. Ősszel az
őszi természetről, az elmúlásról, a
vándormadarak elköltözéséről, télen
pedig a szánkóról, a havas tájról a té-
li pihenésről.  

Fiataljaink nagyon szeretnek ver-
set mondani. Maguk választanak a
felkínáltak közül, és legtöbbjük az
igényesebb, hosszabb, komolyabb
üzenetet hordozó verseket is vállalja.
Ebben az évben dunaszerdahelyi
szervezetünkből öt fiatal jelentke-
zett a versfesztiválra. 

Végre eljött a várva várt nap. Meg-
érkezésünkkor Pék Anna, az ese-
mény szervezője fogadott bennün-
ket nagy szeretettel. Itt találkoztunk
a helyi szervezet fiataljaival és a töb-
bi résztvevővel, akik Szencről, Ko-
máromból, Marcelházáról, Zselizről
és Párkányból érkeztek. Nagyon csa-
ládias volt a légkör, mivel a legtöb-
ben ismertük egymást. 

A rendezvényt a házigazda, Pék
Anna nyitotta meg, üdvözölte a je-
lenlevőket, a Carissimi Nonprofit
Alap zsűritagjait, Bauer Edit egyko-
ri európai parlamenti képviselőt,
Zsidó János esperesplébánost, to-
vábbá Tóth Erikát, az alap elnökét,
illetve a Galántai Kodály Zoltán
Gimnázium diákjait, köztük Balla
Barnabás zsűritagot és a szereplőket. 

Ezután a gimnázium tanulói sza-
valtak és énekeltek fiataljainknak, ez-
zel is buzdítva őket. A sorszámhúzás
után elkezdődött a szereplés. Min-
denki a maga képességéhez mérten
csodálatos teljesítményt nyújtott. A

versválasztás repertoárja nagyon szí-
nes volt. A klasszikus költők, József
Attila, Petőfi Sándor, Weöres Sán-
dor, Nagy László művein kívül vol-
tak humoros versek, történetek, sőt
még egy megzenésített Petőfi-költe-
mény is elhangzott. Mindenki na-
gyon jól érezte magát. A jó szerve-
zésnek köszönhetően a rendezvény a
kora délutáni órákban folytatódott.
A szereplők és kísérőik lettek a dél-
utáni műsor hallgatói. Sipos Dávid,
Vadkerti Imre, Zsapka Attila megze-
nésített verseket énekeltek gitár és
szaxofon kíséretével. Fiataljaink az
ismert refréneket lelkesen együtt
énekelték az előadókkal. Nagy lelke-
sedésükkel és tapsukkal kiharcoltak
maguknak ráadás dalokat is. 

Mindenki örömmel és megelége-
déssel búcsúzott a többiektől a ren-
dezvény végén. Jövőre ismét eljö-
vünk!”  (t)

A versfesztivált a Bethlen Gábor

Alap, a galántai Tesco és Nagyszombat

megye önkormányzata támogatta.

Májusban 10. alkalommal szervezték meg a pöstyéni

fürdőszigeten a nemzetközi népművészeti vásárt. A sát-

rakban kézművestermékek gazdag választéka várta az ér-

deklődőket. Az árusok közt különböző védett műhelyek,

szociális intézmények képviselői is voltak, az egyik sátor-

ban például a mosonmagyaróvári EGYMI munkatársai

árulták portékáikat. Legnagyobb keletjük a szövött sző-

nyegeknek volt, ami nem csoda, hiszen az egész vásárban

az övéik volt a legszebbek. 

Éder Etelka, a Mosonmagyaróvári Éltes Mátyás Álta-

lános Iskola, Óvoda, Készségfejlesztő Iskola, Kollégium,

Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény ve-

zetője készségesen tájékoztat a náluk folyó munkáról.

Nemcsak az anyaiskolában látnak el sérült, fogyatékos

gyerekeket, hanem a többségi intézményekben integrá-

cióval nevelkedőknek is segítenek. 2002 óta vesznek

részt nemzetközi, uniós projektekben. Pöstyénbe egy

Erasmus-projekt révén jutottak el. Ebben több nemzet

együttműködik az időskorúak, felnőtt fogyatékosok,

megváltozott munkaképességűek munkával történő te-

rápiája kapcsán. „A pályázat koordinátora, Miloš Kunkel,

aki ennek a vásárnak is a fő szervezője, lengyel, cseh,

szerb partnereket, illetve bennünket, magyarokat hívott

meg, így alkotunk egy nemzetközi csapatot – mondja az

igazgatónő. – A munkával megtermelt értéket próbáljuk

értékesíteni ezeken a vásárokon. Profilunk az iskolában

elsősorban a szövés. A gyermekeink kitűnően el tudják

sajátítani, fogyatékosságuk ellenére kiváló minőségben

képesek dolgozni. Egyéb olyan termékeknek is, amelye-

ket kézművességgel elő tudunk állítani, a készítését pró-

báljuk nekik megtanítani. Ez több tekintetben is nagyon

hasznos: amellett, hogy a munkára nevelés fontos, hiszen

hozzátartozik az élethez, mindenféle képességük és az

egész személyiségük is fejlődik általa. Amikor pedig el-

adjuk a termékeiket, meglátják a hasznát is ennek a do-

lognak. Két évvel ezelőtt tanítványaink is voltak velünk,

óriási élmény volt számukra; de most csak a felnőttek,

gyógypedagógusok jöhettek. Árulunk madárodút is, ezt

szintén a gyerekek csinálták, de a kolléganőim is ügyes-

kednek és jeleskednek. Hoztunk még öntött gyertyát,

varrott állatfigurákat, ujjbábokat, ablakdíszeket. Az el-

foglaltság mindenkire jó hatással van, és mi hiszünk ab-

ban, hogy ezzel javítjuk az érintettek életminőségét.” 

(t)

Kézművestermékekkel Pöstyénben



22

kiállítás 

2018/3

Ezzel a címmel nyílt meg a Ticce – Bodrog-
közi és Ung-vidéki Alkotók Szövetsége rendezé-
sében a királyhelmeci Bodrogközi Magyar Kö-
zösség Házában 2018. április 20-án Csótó Lász-
ló grafikusművész kiállítása. Fazekas László, a
Ticce elnöke nyitotta meg, és a helyi művészeti
alapiskola növendékei tették ünnepélyesebbé.

Fejet hajtva Csótó László művészi énje, példa-
értékű elszántsága, az életbe vetett hite és munkás-
sága előtt, megtisztelve érezve magunkat a feladat-
tól, nagy örömmel adtuk teret alkotásainak. A
négy évtizede alkotó művész 64. születésnapja al-
kalmából került sor erre a sokoldalú kiállításra.  

Csótó László 1954. április 23-án született Ba-
logiványiban. Palócföldön nevelkedett, Tornal-
ján érettségizett 1972-ben, majd 1976-ban a nyitrai ta-
nárképző főiskolán végzett matematika-képzőművé-
szet szakon. A nagykaposi és a királyhelmeci művésze-
ti iskolában tehetséggondozással foglalkozott, vezette
a tiszacsernői képzőművészeti szakkört, a sátoraljaúj-
helyi művészeti iskola alapító tanára. 1979-ben megál-
modója, alapítója és névadója lett a Bodrogközi és
Ung-vidéki Képzőművészeti Klubnak (2001-ben ala-
kult át szövetséggé), a Ticcének, s 1989-ig a vezetője
volt. Tagja a komáromi székhelyű Magyar Alkotó Mű-
vészek Szlovákiai Egyesületének és a Szlovák Képző-
művészeti Szövetségnek. Mint vallja, nincs példaképe.
Nem követi szigorúan a különböző alkotási irányzato-
kat, bár jól ismeri valamennyit. Tiszteli az embert mint
alkotót és az alkotást. Az 1970-es években már saját
kifejezésmódot alakít ki, amely először fekete papíron
fehér tussal készült rajzain mutatkozik meg, majd sok-
szorosító színes grafikákban ölt formát. Munkásságát a
kilencvenes évek végéig többnyire vonalgrafikák jel-
lemzik: egymást átfedő körökből és mértani elemekből
alkotja meg alakjait, legyen az ember, állat vagy misz-
tikus lény. Sajátos kódrendszer ez, amely magában
hordozza a művész egyediségét, kivetíti sajátos gondo-
latvilágát, látásmódját. Nyomódúcot fejlesztett ki,
amellyel egyetlen nyomással többszínű grafikai lapot
nyomtathat, ahol az illeszkedés minden alkalommal
tökéletes, a színek nem csúsznak el, nem mosódnak
össze. A játékosság és a variációk lehetősége is végte-
len. Mivel maga készíti a nyomódúcokat, a metszetek
új értelmet, egyedi stílusjeggyel felruházott szellemi
tartalmat kapnak. A mértani pontosságú vonalvezetést
könnyed díszítőelemek oldják fel, ezzel varázsolva
fesztelenné az alkotást. A művészt 47 éves korában

agyvérzés érte, kómába került, jobb oldala megbénult.
Az orvosok teljesen lemondtak róla. Hosszú, fájdalmas
csatát víva a sorssal, megtanulta használni a bal kezét,
újratanult beszélni. Ma már nincs különbség a jobb és
a bal kézzel alkotott munkái között. Hosszú lábadozá-
sa alatt felesége, Gabriella asszony volt a jobb keze.
Akaraterejével leküzdve a lehetetlent, fokozatosan el-
kezdett újra egyedül rajzolni, majd átváltott számító-
gépes grafikára. Sokrétű alkotó: készít rajzokat, linó-
metszeteket, rézkarcokat, és most már holografikával is
foglalkozik. Grafikáit könnyedén igazítja a művészi
szabadsággal élve a mai modern technikákhoz. Több
intézményben találkozhatunk nagy méretű, színezett
porcelán munkáival. Legújabban szakkönyvet ír Grafi-
kai notesz címmel, melyben képzőművészeti eljáráso-
kat és módszereket mutat be, főként tehetséges fiata-
lok számára, mert igazi pedagógusként csak akkor tel-
jes az élete, ha nemcsak alkot, hanem tudását meg is
oszthatja az arra fogékony fiatalokkal. Rendszeresen
állít ki szülőföldjén és a határokon túl is egyéni és cso-
portos kiállításokon. 2002-től évente meghívást kap a
dél-koreai Asropa nemzetközi művészeti kiállításra,
amelynek célja: a képzőművészetek által összekapcsol-
ni Európát és Ázsiát. Ahogy elnéztem Lászlót a kiállí-
tott alkotások között, láttam a meghatottság könnyeit,
ám ott ragyogott szemében az alkotni vágyás öröme is. 

Csótó László élete, az életbe vetett hite mindenkép-
pen példaértékű. Egyszerű, ám mégis sokatmondó
üzenet mindenki számára: „Soha nem adhatod fel.” 

Fazekas Valéria, Királyhelmec

Zahorec Dombháthy László felvétele

Képösszeállítás a hátlapon.

Tisztelet a könyveknek

Jobbról: Csótó Gabriella, Csótó László és a szerző 
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A pszichológus válaszol
Tisztelt  Pszichológusnő!

Tavaly mentem férjhez, a férjem egészséges, én ICP-s – gyermekkori agyi eredetű bénulás – vagyok. Babát szeret-

nénk. A családom, sajnos, nem támogat bennünket ebben a döntésben. A párom családja viszont egyértelműen mö-

göttünk áll, és örömmel segítene a baba mindennapi gondozásában. Harmincéves vagyok, úgy gondolom, hogy jo-

gom van gyereket vállalni sérültként is. Önnek mi erről a véleménye?

Köszönettel: Egy boldog feleség

Tisztelt Olvasónk!

A döntés felelősségét nem vehetem át Öntől. Az jó alap, hogy nem mindketten érintet-

tek a sérültségben. Az is biztató, hogy férje családja szívesen segít. Azt gondolom, sérült-

ként gyermeket vállalni nehéz, de nem lehetetlen feladat. Ismerek olyan házaspárt, ahol

mindketten sérültek, 4-5 évig gyűjtöttek arra, hogy a baba első éveiben tudjanak állandó

segítőt fogadni maguk mellé. Tudok olyan vak házaspárról, akiknek három egészséges gye-

rekük van. Sok szempontot kell ilyenkor mérlegelni; hangsúlyozom, hogy a férjével hozza

meg a közös döntést. Ehhez sok erőt kívánok.

Boros Dóra Barbara tanácsadó szakpszichológus

A Vöröskereszt 2015-ben újjáalakult sárosfai alapszerve-

zete immár két éve kupakgyűjtéssel igyekszik segíteni

mozgássérült gyermekek családjának. Így jutottunk el egy

kivételes fiatal hölgyhöz, a Jányokon élő Krisztinához, Tit-

tihez, aki – többek között – szintén mozgássérült.  

Mikor szervezetünk egyik tagja Titti régi barátjával sze-

mélyesen vitte el neki az első adag kupakot, annyira össze-

barátkoztak, hogy a pozitív lelkületű, csupa mosoly lány sa-

ját készítésű festménnyel ajándékozta meg. Megmutatta,

hogy nem csupán origamival és papírfonással foglalja el

magát immár évek óta, hanem festeget is. Így jött az ötlet,

hogy a szervezet az áprilisi könyvbörzéjét képkiállítással

bővítse ki, ahol bemutatja Titti munkáit, és ezzel más, fo-

gyatékossággal élő embertársainkat is arra ösztönöz, hogy

ne rejtsék véka alá kreativitásukat.

A kiállításra április 21-én került sor a sárosfai művelődé-

si házban. Sajnos, Titti egészségi állapota miatt nem tudott

ott lenni, ezért a megnyitó előtt egy videófelvételen bemu-

tatkozott neki a kis szervező csapat, s így elsőként láthatta

a kész állványokat és a kiállítás helyszínét.

Az esemény híre sokakhoz eljutott. A helybélieken kívül

eljött Titti sok ismerőse, családtagja és sorstársa is, hogy meg-

csodálja a szép képeket. Mindenki azon a véleményen volt,

hogy ezek a művek nem egy elkeseredett, magába zuhant fi-

atal lány lelkiállapotát tükrözik, hanem életvidám, pozitív

gondolkodású, vidám egyéniséget. Úgy érezték, ezt a tehet-

séget támogatniuk kell, és szinte mindenki jelezte, hogy szí-

vesen megvásárolná a képeket. Az eladott alkotásokból be-

folyt összeget a kiállítást követő héten teljes egészében eljut-

tattuk a megilletődött családnak. 

A festmények egy része ezután a somorjai Zalabai Zsig-

mond Városi Könyvtárba került, ahol még szélesebb kö-

zönség csodálhatta meg.

A Vöröskereszt kis csapata nagyon örül, hogy bemutathat-

ta Titti tehetségét, és szívből reméli, hogy ösztönözni tudta

őt arra, hogy ha egészsége engedi, folytassa az alkotást, hiszen

ezzel nem csupán a saját gondolatait tereli el a mindennapok

nehézségeiről, a fájdalomról és csüggedésről, hanem példát is

mutat s erőt ad más, hasonló sorsú betegeknek.

A kiállításra Krisztina rövid bemutatkozást küldött. Le-

vele mindenkit nagyon meghatott. „Egy lány vagyok, akit

Krisztinának hívnak, és 25 éves. Egy lány, aki két ritka úti-

társat kapott maga mellé az életben. Ezek az útitársak be-

tegségek: az egyik egyfajta izomsorvadás, a másik pedig au-

toimmun betegség. Hosszú ideje az életem részei, és örök-

re azok is maradnak. Nekik köszönhetően ismerkedtem

meg a kreatívkodással, először a 3D origamival, majd a pa-

pírvesszőfonással, pár éve pedig a festéssel. És persze az ol-

vasás is fontos része lett az életemnek. A betegségeim elle-

nére próbálom a maximumot kihozni az életemből, pozi-

tívnak lenni és alkotni. Nagyon szépen köszönök mindent,

a rengeteg segítséget és a lehetőséget.”

Czetli Mónika, Vöröskereszt, Sárosfa

A hátlapon a rendezvényen készült fényképeket láthat-

nak.

Várjuk Olvasóink kérdéseit a carissimi.lap@gmail.com e-mail- vagy a Bučinová 14, 821 07 Bratislava postacímre. 
A pszichológusnővel a www.borosdora.com honlapon keresztül közvetlenül is felvehetik a kapcsolatot.

Segítség Tittinek
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Erzsike, Isten veled!
Nehéz elfogadni a visszafordítha-

tatlant – hogy a lét és nemlét mezs-

gyéjét átlépve nincs visszaút. 

Sok-sok éve ismertük egymást –

egy városban, Somorján nőttünk fel,

Erzsike nővére, Karola, aki az idő-

sebb testvér szerepéből a három el-

árvult testvérének felnevelője lett,

osztálytársam volt. Akkor találkoz-

tunk újra, amikor két kisgyermek

édesanyjaként nekivágott az egyete-

mi tanulmányainak.

Kitartása, munkabírása szinte nem

ismert határokat. Együtt dolgoztunk

az Együttélésben, aztán Magyaror-

szágon folytatta a munkát, Csoóri

Sándor, Csóti György és Dobos

László munkatársaként.

Mikor a Magyarok Világszövetsé-

gében tovább nem találta a helyét,

hazajött, hisz itt sem voltunk bővé-

ben elkötelezett, tenni akaró embe-

reknek… Nevéhez kötődik a

SZAKC megalakítása, a Felvidék.ma

hírportál elindítása. Munkájáért több

elismerést kapott, 2015-ben a Ma-

gyar Érdemrend tisztikeresztjével

tüntették ki.

Szociális érzékenységét gyerekko-

rából hozta magával – korán került

árvaságra, s azt tapasztalta, hogy

szülővárosa közössége nem engedte

el a bajba jutott ember kezét.

Elkötelezett tagja volt a Carissimi

kuratóriumának, soha ki nem fo-

gyott a javaslatokból, ötletekből, mit

lehetne és kellene tenni azoknak a

családoknak az érdekében, amelyek

segítség híján nehezen birkóznak a

rájuk zúduló napi teherrel. Így hívta

életre a Felvidéki Lelki Elsősegély

Telefonszolgálatot is, hisz a bajban

nehéz más nyelven megfogalmazni

azt, amit anyanyelven is nehéz ki-

mondani…

Hitte, hogy „figyelnünk kell egy-

másra, és kötelességünk segíteni az

elesettek gondjain…”

Hiányát sokáig érezni fogjuk.

Bauer Edit

Ami az emlékezésekből kimaradt 
Nagy családunk, a Felvidék méltóképpen búcsúztatta

el nagyasszonyát, ahogy többen nevezték őt, Pogány Er-

zsébetet, mielőtt utolsó útjára indult.

Május 12-én Somorján sok barát, munkatárs volt je-

len, ezzel is kifejezve Erzsike iránti szeretetét, tiszteletét.

Volt, aki régi emlékekről, volt, aki kiváló munkájáról,

tiszteletéről, szeretetéről beszélt. Így együtt hallgatva e

megható szavakat, felvetődött bennem a kérdés, hogy

neki vajon hány órából állt egy napja. Valószínűleg neki

is csak annyiból, mint nekünk. A sok-sok munka mellett

felnevelte gyermekeit, feleségként is helytállt.

Nem esett szó viszont egy dologról, arról, hogy mind-

emellett felkarolta az elesetteket, ahol tudott, segített.

Hatalmas empátiája sokakat magával ragadott. Én „csak”

22 éve ismertem meg őt, amikor férjemmel, Boros Mik-

lóssal, a pozsonyi magyar nagykövetségre kerültünk dol-

gozni. Már akkor feltűnt, hogy mindenhol ott van, min-

dent tud, tanácsot ad, kiterjedt kapcsolatrendszerén ke-

resztül sokunknak segít.

A Carisssimi Nonprofit Alap 2002 óta, 16 éve műkö-

dik. Akkor alapítottam néhány nagyon kedves és lelkes

barátommal, amikor nagykövetként búcsúztunk Po-

zsonytól. Az első, aki eltávozott közülünk a közelmúlt-

ban, Szabó Rezső ügyvéd úr volt. Most pedig újabb

veszteség ért bennünket s a támogatott családokat, gye-

rekeket egyaránt.

A Carissimi tevékenységének középpontjában a sérült

gyermekeket nevelő családok segítése áll. Ez hol anyagi

hozzájárulást jelent valamilyen orvosi kezeléshez, fej-

lesztéshez, máskor szakmai program szervezését szülők-

nek, a gyerekekkel foglalkozó szakembereknek, vagy

szabadidős tevékenység elérését teszi lehetővé.

Erzsike a kuratórium tagja volt. Üléseinket is az ő iro-

dájában tartottuk. Rengeteg tanácsot, segítséget kap-

Életének 59. évében május 6-án elhunyt Pogány Erzsébet, a Szövetség a Közös Célokért igazgatója, a Carissimi

Nonprofit Alap kuratóriumi tagja. Az alábbiakban munkatársunktól búcsúzunk.
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Elhunyt Bauer Győző

Elment egy barát

Május 11-én, életének 76. évében elhunyt dr. Bauer Győző akadémikus, or-

vos, gyógyszerkutató, később ankarai nagykövet, a felvidéki magyar közélet ki-

emelkedő személyisége. Dolgozott a Csehszlovák Tudományos Akadémia prá-

gai Farmakológiai Intézetében, aztán az SZTA pozsonyi Kísérleti Gyógyszer-

kutató Intézetének tudományos munkatársa, majd igazgatója lett. Kutatási te-

rületén, a neurofarmakológiában több nemzetközileg is elismert tudományos

eredmény fűződik nevéhez. A Szlovákiai Magyar Akadémiai Tanács elnöke,

majd tiszteletbeli elnöke volt, s több éven át a Csemadok országos elnökeként

dolgozott. Jelentős szerepet vállalt a Selye János Egyetem létrehozásában. Ha-

lálával pótolhatatlan veszteség érte közösségünket.

A végső búcsúztatásán összegyűlt pénzadományt a család a Carissimi Non-

profit Alap javára ajánlotta fel.

Míg élek, nem felejtem el azt a va-

sárnapi ebédet, mikor Erzsi néni

megtelefonálta a hírt, hogy Pogány

Erzsi meghalt. Azt hiszem, monda-

nom se kell, hogy az asztal körül

mindenki ledermedt. Annyira hihe-

tetlen volt, hogy Erzsi nincs többé,

nem fogjuk többé meglátogatni, és ő

se jön hozzánk.

Nem arról van szó, mert a tudatunk

hátsó udvarában, valahol mélyen el-

rejtve sejtettük, hogy ez lesz annak az

egyenlőtlen küzdelemnek a vége,

amelyet a betegséggel vívott – de hát

tudni valamit vagy elfogadni, az két

különböző dolog.

Utoljára tavaly nyáron jártunk ná-

luk, és akkor annyira jól nézett ki, és

olyan bizakodó volt, hogy mi is re-

ménykedtünk. 2012-ben volt a Ca-

rissimi alap 10 éves jubileuma, ame-

lyet Somorján a Pomléban egész na-

pos rendezvénnyel ünnepeltek. Mi-

vel én is a Carissimi folyóiratának a

munkatársa vagyok, engem is meg-

hívtak az ünnepségre; Erzsit akkor

ismertem meg.

Kedves mosolya mögött nagy szív

és segítőkészség húzódott meg. Mi

akkor még Százdon laktunk, és mi-

kor eldöntöttük, hogy Somorjára

költözünk, rögtön felajánlotta, hogy

segít lakást keresni, s felajánlotta azt

is, hogy legyek a Felvidék.ma mun-

katársa.

Erzsi volt az, aki 2014 őszén, mi-

kor már Somorján éltem, közönség-

találkozót szervezett nekem a Zala-

bai Zsigmond Városi Könyvtárban,

ahol a barátaim beszéltek a munká-

imról, és bemutattak a somorjai olva-

sóknak. Rajta kívül ott volt még Ha-

raszti Mária, Tóth Erika, valamint

Korpás Árpád barátom.

Ez csak két epizód barátságunk-

ból, abból a röpke hat évből, amely

nekem jutott, hogy ismerhessem őt.

Ha tehetem, mindig elmondom,

hogy a családomon kívül a barátaim-

ra vagyok még büszke. Erzsi volt az

egyik, akinek a barátságára büszke

voltam, mert benne sose kellett csa-

lódnom.

Hiányozni fogsz, Erzsi! Nyugodj

békében!

Sztakó Zsolt

tunk tőle munkánkhoz. Minden témában naprakészen

tudott intézkedni, sokat tanultunk tőle. Őszinte tiszte-

lettel emlékszünk rá, mondatai még sokáig fognak fü-

lünkben csengeni.

Együttérző, megértő, tenni akaró lendülete hiányozni

fog, de sokáig halljuk még hangját, ebben biztos vagyok. 

Még betegsége súlyosságának a tudatában is gondolt

ránk s az általunk képviselt értékekre.

Családjának is nagyon köszönjük, hogy segítette az ő és

ezáltal a mi munkánkat is. Mindenkinek, aki Pogány Er-

zsi búcsúztatásán a Carissimi Nonprofit Alapot támogat-

ta, szívből köszönjük, pártfogoltjaink nevében is.

Borosné Környei Erzsébet

A Carissimi kuratóriuma köszönetet mond Pogány Erzsébet és Bauer Győző családjának a nemes gesztusért.

Az összegyűlt 4682 eurót a rászoruló családok támogatására fordítjuk. 
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Miközben a könyvet olvastam,

rengeteg gondolat fogalmazódott

meg bennem. Ki is lehet valójá-

ban ez az ember, aki az ún. har-

madik világ országait járva veszé-

lyesebbnél veszélyesebb helyze-

tekbe kerül, de ez nem zavarja őt,

valahogyan mindig kikeveredik

belőlük? Elsőként az jutott

eszembe, hogy kalandor, akinek

túlságosan magas az adrenalin-

szintje, de amint a könyvben írja,

ezen már régen túltette magát.

Majd úgy gondoltam, hogy hihe-

tetlenül kíváncsi természet, aki

mindent kockára tesz, hogy ér-

deklődését kielégítse. Ám az is

eszembe jutott – mivel egy he-

lyen azt mondja, hogy szereti a

kétszeresen hátrányos helyzete-

ket, a leírtak pedig többszörösen is hát-

rányos helyzetről tanúskodnak –, bizo-

nyítani akar magának és környezeté-

nek, hogy őt nem lehet csak úgy leírni,

lesajnálni... Vakmerő ember, aki nem

tud élni veszélyes kihívások nélkül –

jön a következő gondolat, esetleg csak

több idegen kultúrába és gondolkodás-

módba akar beolvadni egy időre, hogy

azokat is kipróbálhassa, s olyan embe-

rekkel együtt lenni, akik más idősáv-

ban élnek, mint mi, és megérteni őket.

Vagy mindez együtt.

Bendegúz, a kerekesszékes világjáró

utazásai során nem egyszer megjárta a

poklot, de a mennyországba is eljutott.

Mi szükséges ahhoz, hogy egy ember

ilyen útra vállalkozzon? Elsősorban ér-

deklődés és nyelvtudás, nem minden-

napi állóképesség, talpraesettség, jó tá-

jékozódási és meggyőzőképesség, az

emberekkel való bánni tudás és bizony

egy nagy adag szemtelenség is... Ben-

degúz, úgy hiszem, nemcsak ezeknek a

fontos tulajdonságoknak van a birto-

kában, hanem dacol is a sorssal.

A világutazó a romániai Déváról

származik, világéletében sportolt, egy

ideig ökölvívó volt, később a család

áttelepült Magyarországra. Egy, a le-

vegőben kötélen végzett vakmerő

gyakorlatsor közben 19 éves korában

lezuhant, és deréktól lefelé megbé-

nult. Elképzelhető, hogy milyen ne-

hézségeken mehetett keresztül, amíg

újra megtalálta helyét a világban.

Sorsába, hál’ istennek, nem nyugo-

dott bele, hanem továbbra is úgy

akart élni, ahogyan azelőtt elképzelte.

Elvégezte az egyetemet, építész lett,

és ebből a munkából tartotta el ma-

gát. A sportot sem hagyta abba, nem-

zetközi versenyeket nyert éveken ke-

resztül. Emberi jogi aktivista, a

De juRe Alapítvány elnöke.

De kanyarodjunk vissza az utazása-

ihoz. Vakmerőségéről az is tanúsko-

dik, hogy előszeretettel utazik olyan

országokba, ahol nem éppen honol

béke, pl. Afganisztánba. Fontos szá-

mára, hogy megörökítse a körülötte

levő dolgokat, embereket, ezért leg-

hűségesebb társa a fényké-

pezőgépe. Azt viszont csak

későn vette tudomásul,

hogy a fejlődő országok la-

kói ezt a civilizációs vív-

mányt nem szívelik: olyan

államokban, ahol labilis a

kormányzat, emiatt nem

egyszer letartóztatták. Szu-

dánban egyenesen kémnek

nézték, kínozták, és kis hí-

ján kivégezték...

Minden utazása alkalmá-

val naplót vezet, ennek és a

bensőséges hangulatú ké-

peknek köszönhetjük ezt a

szép kivitelezésű könyvet.

Stílusa könnyed, gördülé-

keny, de tárgyilagos. Leírja,

hol mindenütt fordult meg,

s közben milyen nehézségei voltak.

De mint építész az épületeket is be

tudja sorolni, s a városok, a természet,

a gyerekek, nők szépsége és kedvessé-

ge sem hagyja őt hidegen. Beszámol

testi problémáiról és arról is, hogyan

fogadják őt kerekesszékében az em-

berek. Sokan közömbösek vagy kár-

örvendők, de még többen jó szándék-

kal és segítőkészen fordulnak feléje.

Az önsajnálat valamennyi formáját

kizárja. Úti beszámolóit kimondottan

jó olvasni; ráadásul tanulságosak, sok

új információt szerezhetünk belőlük.

Közel kerül hozzánk a Távol-Kelet,

Afrika több vidéke, Dél-Amerika

természeti csodái, városai és lakói.

Nagy Bendegúz szülőhelyéről, Dé-

váról szinte mindenkinek a Kőmíves

Kelemen című ballada jut eszébe.

Hogy a vár felépülhessen, Kelemennek

fel kellett áldoznia feleségét. Meggyő-

ződésem, hogy balesetével Bendegúz is

meghozta az áldozatot, hogy megvaló-

síthassa álmát és vágyait.

Melaj Erzsébet

Kerekesszékkel a nagyvilágban
Nagy Bendegúz: Bendegúz, a kerekesszékes világjáró, Bíbor Kiadó Bt., 2017 

Etiópiában
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Magyar–szlovák, szlovák–magyar szótár
Achilles-ín – Achillova šľacha
agyvelőgyulladás (encephalitis) – zápal mozgu (encefalití-

da)
alacsonyan funkcionáló autista – nízkofunkčný autista
állatterápia – animoterapia (terapia so zvieratami)
alvászavarok – poruchy spánku
Asperger-szindróma – Aspergerov syndróm
Autistákat Segítő Társaság – Spoločnosť na pomoc oso-

bám s autizmom (SPOSA)
autizmus spektrumzavar – poruchy autistického spektra
autizmusszimulátor – simulátor autizmu
diagnosztikai központ – diagnostické centrum (centrum

diagnostiky)
epilepsziás roham – epileptický záchvat
értelmi sérülés – mentálne postihnutie
fölfekvés – dekubit (preležanina)
gyermekkori agyi bénulás – detská mozgová obrna

(DMO)
hiperszenzitív (túlérzékeny) – hypersenzitívny (príliš cit-

livý)
intézményiférőhely-kiváltás – deinštitucionalizácia zaria-

dení sociálnych služieb
képességfejlesztés – rozvoj schopností
korai fejlesztés – včasná intervencia
kullancs – kliešť 
magasan funkcionáló autista – vysokofunkčný autista
megelőzés – prevencia
Mozgássérültek Szlovákiai Szövetsége – Slovenský zväz

telesne postihnutých
önrendelkezés – spôsobilosť na právne úkony
pajzsmirigytúltengés – zvýšená funkcia štítnej žľazy
pervazív fejlődési zavarok – pervazívne vývinové poruchy
sajátos nevelési igény – špeciálne výchovno-vzdelávacie

potreby
sztereotip mozgások – stereotypné pohyby
szülői polgári társulás – rodičovské občianske združenie
támogatott lakhatás – podporované bývanie
társas kapcsolatok – sociálne interakcie
túlérzékeny (hiperszenzitív) – príliš citlivý (hypersenzi-

tívny)
tünet – symptóm

Achillova šľacha – Achilles-ín 
animoterapia (terapia so zvieratami) – állatterápia 
Aspergerov syndróm – Asperger-szindróma 
diagnostické centrum (centrum diagnostiky) – diagnosz-

tikai központ 
deinštitucionalizácia zariadení sociálnych služieb – intéz-

ményiférőhely-kiváltás 
dekubit (preležanina) – fölfekvés 
detská mozgová obrna (DMO) – gyermekkori agyi

bénulás 
encefalitída (zápal mozgu) – agyvelőgyulladás (encephali-

tis)
epileptický záchvat – epilepsziás roham 
hypersenzitívny (príliš citlivý) – hiperszenzitív (túlérzé-

keny) 
kliešť – kullancs 
mentálne postihnutie – értelmi sérülés 
nízkofunkčný autista – alacsonyan funkcionáló autista 
pervazívne vývinové poruchy – pervazív fejlődési zavarok 
podporované bývanie – támogatott lakhatás 
poruchy autistického spektra – autizmus spektrumzavar 
poruchy spánku – alvászavarok 
preležanina (dekubit) – fölfekvés 
prevencia – megelőzés 
príliš citlivý (hypersenzitívny) – túlérzékeny (hiperszenzi-

tív) 
rodičovské občianske združenie – szülői polgári társulás 
rozvoj schopností – képességfejlesztés 
simulátor autizmu – autizmusszimulátor 
Slovenský zväz telesne postihnutých – Mozgássérültek

Szlovákiai Szövetsége 
sociálne interakcie – társas kapcsolatok 
Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom (SPOSA) –

Autistákat Segítő Társaság 
spôsobilosť na právne úkony – önrendelkezés 
stereotypné pohyby – sztereotip mozgások 
symptóm – tünet 
špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby – sajátos nevelési

igény 
včasná intervencia – korai fejlesztés 
vysokofunkčný autista – magasan funkcionáló autista 
zápal mozgu (encefalitída) – agyvelőgyulladás (encephali-

tis) 
zvýšená funkcia štítnej žľazy – pajzsmirigytúltengés 

carissimi.lap@gmail.com

Támogatóink: 
Máté Béláné és Nagy Szilveszterné, Újlót

A galántai versfesztivál résztvevői II. 
Folytatás az előző számból. Most a Dunaszerdahelyi Értelmi Sérülteket Segítő Társulástól és a szenci Nefelejcs Házból érke-

zett szereplőket mutatjuk be. Képek: Duray Zoltán (9) és Tóth Erika (3). 

Pék Zsuzsanna Mészáros Marián Soós Aranka Petőcz Balázs

Szolga Mária Baracskay  Réka Biró Ágnes Fábik Ákos

Varga Katalin Blahó Barnabás Olgyay Anasztázia Sándor Tímea

Szenc

Dunaszerdahely
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Kerekesszékben – mások javára
A korai fejlesztés fontossága
Autizmus és hitélet
Kapcsolatközpontú állatterápia

Tisztelet a könyvnek – Csótó László kiállítása Királyhelmecen 
Kaloda és Illusztráció (1), Várszőnyeg (2), Pegazus II (3), Kompozíció (4)
(Zahorec Dombháthy László felvételei)

Könyvbörze 
Cica és pillangó Macska

(Tuba Ádám és Czetli Mónika felvételei)

A kiállított festmények egy része

Segítség Tittinek – fényképek a sárosfai jótékonysági rendezvényről 
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