
ADHD-s nők mindennapjai
Petőcz Balázs a Nemzeti színpadán
Értelmi sérültek napközi otthona Komáromban

Esély fogyatékos és egészségkárosodott embereknek                  X. évfolyam, 2019/1., február

Brüsszel 
Duray Zoltán szemével
Munkatársunk tavaly ősszel három fényké-

pével mutatkozott be az amatőr felvidéki fo-

tósok felvételeiből nyílt kiállításon az

Európai Parlament brüsszeli épületében. A

belga fővárosba természetesen magával vitte

a fényképezőgépét is. Ezek a képek ott ké-

szültek.
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individuálna preprava osobným motorovým vozidlom –

gépkocsival történő egyéni szállítás

ľahko čitateľné a ľahko zrozumiteľné informácie – köny-

nyen érthető kommunikáció 
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Autistákat Segítő Társaság 

špeciálny pedagóg – speciális pedagógus

technický preukaz – forgalmi engedély

úhrada za užívanie diaľnic – autópályadíj

úrad práce, sociálnych vecí a rodiny – munka-, szociális és

családügyi hivatal 

Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím Rady vlády

SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú

rovnosť – a Szlovák Kormány Emberi Jogi, Kisebbségi

és Esélyegyenlőségi Tanácsának Fogyatékosügyi Bi-

zottsága 

Základná škola internátna pre slabozrakých a nevidiacich –

Vakok és Gyengénlátók Bentlakásos Alapiskolája 

zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého

zdravotného postihnutia – a súlyos egészségkárosodás

pénzbeli kompenzálásáról szóló törvény 

zákon o sociálnych službách – a szociális szolgáltatásokról

szóló törvény

Cséfalvay Á. András dunaszerdahelyi fotóriporter a

Czech Press Photo 2018 versenyen a lenti felvétellel el-

nyerte a Gyermekek Díját. A Cseh Rádió gyermekkó-

rusának tagjaiból álló nyolctagú zsűri többek között így

indokolta a döntését: „Azért esett a választásunk erre

a fényképre, mert emlékeztet bennünket arra, hogy nem

minden gyermeknek adatik meg a boldog élet. Nagyon

hatásos!” Január végén jött a hír az újabb elismerésről:

a kép Magyar Sajtófotódíjban részesült az egyedi ember-

ábrázolás-portré kategóriában. Gratulálunk.

Cséfalvay Á. András kétszer járt a Nefelejcs Házban

riporton, és az ágyban fekvő kislányra mindjárt felfigyelt.

Ezért is vette észre a második alkalommal az arcán le-

gördülő könnycseppet, amely – mint mondta – fotós-

szempontból nagyon adta magát. „A kép készítésekor

leguggoltam, így egy vonalba kerültem vele. Úgy néztem

rá, mint kislányra, nem pedig mint sérültre. Az élet része,

hogy vannak mindenféle emberek, sorsok, s természetes-

nek veszem, hogy ott vagyok, és fényképezem őket.

Egyébként a kislány nem kommunikál, talán észre sem

vette, hogy lefényképeztem, legalábbis nem adta jelét,

nem vett rólam tudomást.” 

Évekkel ezelőtt Lanstyák Edit hívta meg őt az Értelmi

Sérülteket Segítő Társuláshoz, ott kezdett el fogyatékos-

sággal élő emberekről felvételeket készíteni. A Petőcz

Balázsról készült sorozattal bejutott egy dokumentarista

verseny döntőjébe. „Művészeti szempontból sokkal fo-

togénebbek, mint a nem sérültek, és sokuk egyáltalán

nincs zavarban, ha fényképezik őket. A sérült emberek

fényképezését nem munkának élem meg, hanem valami-

lyen személyes, belső indíttatásnak. Hogy miért, ponto-

san még nem tudtam kibogozni.”

A díjátadón jobbra Cséfalvay Á. András

Támogatóink: 
Récsei Noémi újságíró, Pozsony, Valkó Hilda, Galánta

Kisebbségi Kulturális Alap
(Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.)
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Tartalom

Az életben mindig vannak elesettek,

akiknek szükségük van segítségre – családi

okból, munkahelyi elbizonytalanodás, part-

nerkapcsolati vagy egészségi problémák,

anyagi és más gondok miatt. Ilyen helyzet-

ben nagyon fontos, hogy a tanácsadás anya-

nyelven történjen. Ezen a területen hasznos

munkát végez – összefog, társadalmi és

szakmai támogatást közvetít – a Carissimi

folyóirat, amelyet immár tizedik éve lapozgathatnak a témakör iránt ér-

deklődő szlovákiai magyar olvasók, és mivel a határainkon túlra is eljut,

az ottaniak is. 

Létrehozni, megteremteni és főleg működtetni egy lapot csak akkor

lehet, ha van összefogás, vannak támogatók. Mert érdeklődőből évről év-

re több lett, mutatván, hogy van értelme ennek a munkának. Nagy segít-

ség, hogy a kisebbségi keretből kap dotációt, de az anyagiakat illető bi-

zonytalanság kezdettől végigkíséri a lap készítését, hiszen saját forrása

nincs, évről évre szüksége van támogatókra. Mindig van min aggódni,

utólag pótolni és izgulni, hogy rendben lesz-e minden. De eddig még

mindig sikerült idejében elkészíteni a lapot, és általában a tervezett idő-

pontban eljutott az olvasóhoz. 

Érdekes visszapillantani az elmúlt időszakra, a célközönség szem-

pontjából is. Egyik legmeghatározóbb hozadéka a Carissiminek, hogy

összekovácsolta azt a közösséget, amely írja, segíti, és azt, amely olvassa.

A teher nehezebbnek tűnik, ha egyedül cipeljük. S lám, tapasztaljuk,

hogy nem vagyunk egyedül a problémáinkkal. Sőt, gyakran adhatunk

hírt közös sikerekről is, legyen az közös kirándulás, szakmai nap, verseny.

Többen az olvasók közül ma már írnak is a lapba. 

Manapság gyakran emlegetnek két fogalmat azon a területen, amelyre

a Carissimi tevékenysége elsősorban irányul: az egyik az integráció, a

másik az inklúzió. Az előbbi befogadást, passzív tolerancián alapuló

együttlétet jelent, ahol a többség elvárja, hogy a kisebbség alkalmazkod-

jon hozzá. Az utóbbi pedig elfogadás, amikor a többség tudatában van

annak, hogy a kisebbség elfogadása gazdagítja őt, és együttműködve

mindnyájunk számára könnyebb az élet. A Carissimi megpróbálja elő-

mozdítani ezt az inkluzivitást. Kívánjuk, hogy sikeres legyen ezen a téren

mindannyiunk javára, és fogadják következő számait is olyan szeretettel,

amilyennel készülnek. 

Strédl Terézia, 
a Carissimi szakmai tanácsadója
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Az 1895-ben kiadott Pallas Nagy

Lexikonának Madách Imre szócikke

így ír Az ember tragédiája megszületé-

sének előzményeiről: Madách, miután

1853 tavaszán hazatérhetett majdnem

egy évig tartó rabságából, „családi bol-

dogságát feldúlva találta. Különvált

nejétől s visszatért anyjához Alsó-

Sztregovára.” Ilyen lelkiállapotban

kezdi írni Az ember tragédiáját, mely-

nek főhőse, Ádám megpróbáltatásai

ellenére mindig ugyanaz a gyarló em-

ber marad „a még gyarlóbb Évával ol-

dalán”. Nos, ez a vélemény került a

köztudatba s uralja ma is sokak véle-

ményét a „házasságtörő” Fráter Erzsé-

betről, a Bihar megyei alispán lányáról,

aki 1845-ben lett Madách felesége. 

Kevésbé köztudott, hogy közel száz

év múltán akadt valaki, egy földije s

nemének képviselője, Laczkóné dr.

Kiss Ibolya, aki megpróbálta más

szemszögből láttatni Erzsi tekintetes

asszonyt. Rá emlékezünk születésének

124. vagy 125. évfordulója apropóján.   

Akik ismerik e sorok szerzőjének

írásait, bizonyára meglepődnek ezen a

bizonytalanságon. Nem nézett utána,

hogy pontosan mikor született névro-

kona s kollégája, az orvosdoktor Kiss

Ibolya? De utánanézett, s összezavarta

őt az, amit talált. Két magyar – A

csehszlovákiai magyar irodalom lexi-

kona 1918‒1995 (1997) és A

(cseh)szlovákiai magyarok lexikona

(2014) –, valamint két szlovák – a Slo-

venský biografický slovník III. (1989)

és a Biografický lexikón Slovenska IV.

(2010) – életrajzi lexikon az 1895-ös év

mellett voksol. Viszont a 2004-ben

Budapesten kiadott Magyar orvosélet-

rajzi lexikon szerint a születés éve:

1894. Ezek ismeretében került a ke-

zembe Fukári Valériának az Új Szóban

2005. június 18-án megjelent Aki kiállt

a deportált családokért c. írása – idézek
belőle: „L. Kiss Ibolya születésének va-

lódi dátuma: 1895. január 23., amit két

hiteles irat is tanúsít: bátyjának egy

kézírásos, 1978. aug. 1-jén kelt levele és

a budapesti János Kórház 1980. június

20-i keltezésű, 1040/1980 folyószámú

halotti anyakönyvi kivonatának fény-

másolata.”   

Szerencsére az említett lexikonok

legalább a születés helyének megadásá-

ban egységesek. L. Kiss Ibolya a Bihar

megyei Érbogyoszlón (ma: Buduslău,

Románia) született. A nagy kiterjedésű

– 11 járás alkotta, félmillió lakosú – Bi-

har vármegye székhelyén, a Bogyoszló-

tól délnyugatra található Nagyváradon,

az ottani premontrei főgimnázium di-

ákjaként hallhatott az 1900 és 1904

között a városban újságíróskodó Ady

Endréről, aki egy kicsit a földije is volt:

Érmindszent (ma: Adyfalva, a román

névhasználatban Ady Endre) szülötte.

Fukári szerint L. Kiss Ibolya felmenői

közt több orvos is volt; talán ezért dön-

tött úgy, hogy az akkoriban még sokak

szerint nőknek „nem való” hivatást vá-

lasztja. Tavaly ünnepeltük a legismer-

tebb magyar orvos, Semmelweis Ignác

születésének bicentenáriumát. Ezzel
kapcsolatban hívom fel a figyelmet ar-

ra, hogy Semmelweis halálának 100.

évfordulóján, 1965-ben L. dr. Kiss Ibo-

lya megemlékezett róla az Új Szó ha-

sábjain. Leírja, hogy Semmelweis lány-

unokája 1919 júniusában szülni ment a

klinikájukra, ám a szülés után pár perc-

cel légembóliát kapott. „Ebben az idő-

ben mint fiatal medika a sebészeti kli-

nikán dolgoztam, Pesten. Mikor meg-

hallottuk ezt a szörnyű, tragikus hírt,

hogy éppen annak az orvostudósnak

egyetlen nőunokája halt meg ilyen tra-

gikus módon – megállott kezünkben a

munka. Kezünk reszketett, s idegcsilla-

pítót kellett beszednünk, hogy jó né-

hány óra elteltével ismét munkához

foghassunk…”  

Az idézett sorok két dolgot bizonyí-

tanak: 1919 nyarán Ibolya még Pesten

volt, illetve már ekkor – fiatal orvos-

ként – különösen érzékeny volt a „női”

tragédiák, az üldözöttek, elesettek sor-

sa iránt. Erre predesztinálta őt nem-

csak a Trianon után idegen fennható-

ság alá került szülőfalujának sorsa, ha-

nem saját életének további alakulása is.

Ibolya ugyanis Pesten megismerkedett

egy ottani klinikán gyógyulást kereső

liptószentmiklósi bőrgyáros vállalko-

zóval, Miloš Laczkóval (1893‒1966).

A Laczko/Lacko család tagjai – tímár-

családként emlegették őket a város-

ban ‒ a századfordulón és a 20. század

első felében (az 1948-as államosításig)

a történelmi Liptó ismert vállalkozói

és mecénásai voltak. (A liptószentmik-

lósi Janko Kráľ Múzeum 2011/12-ben

kiállításon mutatta be a történetüket.)

Rövidre zárva a még több feltárnivalót

tartalmazó történetet: a két fiatal, Ibo-

lya és Miloš találkozása házassággal

végződött. 

A házasságkötés dátumát nem sike-

rült kiderítenem. Az említett szlovák

lexikonok szerint a doktornő 1928 és

1937 között a csehországi Františkovy
Lázně fürdőhelyen volt orvos. Valószí-

„Az asszony tragédiája” –
L. Kiss Ibolyára emlékezünk 

orvostörténet

Fráter Erzsébet
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nűleg az 1938-ban bekövetkezett ese-

mények – Csehország Hitler általi

megszállása – hatására telepedik le

Liptószentmiklóson, ahol nyugdíjaz-

tatásáig, 1958-ig körzeti orvosként

dolgozik. 

Írogatni valószínűleg már a csehor-

szági évek alatt elkezdett – írásai jelen-

nek meg a Prágai Magyar Hírlapban –,

de írói munkássága (mint Fukári köz-

li) Liptószentmiklóson bontakozott

ki. A Dallos István által szerkesztett

Magyar Album V. kötete 1941-ben L.

Kiss Ibolya Bilincsek című drámájából

közöl részletet (34‒39. o.). Szereplői

az 1860-as években tiszttársainak bú-

csúlakomát adó Tolsztoj gróf (a későb-

bi híres író) és vendégei.

A magyar irodalomba való igazi be-

törést az 1942. év hozza meg. Ekkor je-

lenik meg Pesten a Bárd kiadónál az

Erzsi tekintetes asszony. A Magyar Al-

bum VI. kötete részletet közöl a re-

gényből (57‒65. o.), majd a VII. kötet

Figyelő rovatában Németh Zoltán is-

merteti a könyvet (65. o.). Ebből idé-

zünk: „Érdekes és izgalmas ez a regény,

drámaiságát még csak fokozza az a

körülmény, hogy a halhatatlan magyar

író családi tragédiáját ismerhetjük meg

benne apró részleteiben… Külön je-

lentőséget kölcsönöz a mű értékének

az is, ahogyan az írónő, aki orvos és

pszichológikus (!) is egy személyben, ír

egy másik nőről, akinek emlékét hiva-

tott új, az eddiginél emberibb módon

megörökíteni az utókor számára. Nem

kétséges, hogy ez a regény az új szlo-

vákiai magyar írónemzedék legfeltű-

nőbb irodalmi eseményét jelenti.”

Idekívánkozik Fukári 2005-ös – már

idézett – cikkének elgondolkodtató

megállapítása: „Főművét, az 1942-es

Budapesten megjelent (s ottani sikerei

alapján megfilmesítésre kiszemelt) Er-

zsi tekintetes asszony című regényét

Szlovákiában (…) könyv alakban máig

nem adták ki. (Csak szlovák fordítása

jelent meg 1948-ban.)” Az igazsághoz

tartozik, hogy 1964-ben, Madách ha-

lálának centenáriumán a pozsonyi Hét

c. lap folytatásokban közölte a regényt. 

Könyv alakban nem jelent meg te-

hát, viszont a pozsonyi Tatran Kiadó

1967-ben kiadta L. Kiss Ibolya Az

asszony tragédiája c. könyvét. Ez nem

regény, hanem ún. patográfia, azaz az

orvostudomány szemszögéből elemzi

Fráter Erzsébet életútját. Arra keresi a

választ, mennyiben volt felelős Erzsi

Madách „családi boldogságának feldú-

lásáért”. A családtagok szóbeli közlé-

sei, ill. korabeli írásos dokumentumok

alapján igazolva látja, hogy az író anyja

kezdettől fogva ellenséges indulattal

viseltetett menye iránt. A könyvre fel-

figyeltek a magyar orvostörténészek is.

Horánszky Nándor az Orvostörténeti

Közlemények 50. kötetében 1969-ben

így summázza véleményét L. Kiss

Ibolya tanulmányáról: „A szerző – jo-

gosan – (Erzsi) életvezetését betegség

következményének tartja. Baja örökle-

tes voltát azzal is alátámasztja, hogy

fia, Aladár excentrikus psychopatha

volt, legifjabb lánya pedig már élete

huszas éveitől elmebaj tüneteit mutat-

ta és 80 éves korában a Lipótmezőn

[azaz elmegyógyintézetben – K. L.]

halt meg.” 

Amint az életút vázolásából kiderült,

Ibolya nem tért haza a román fennha-

tóság alá került szülőfalujába. Férje ré-

vén azonban egy másik utódállamban,
Csehszlovákiában kóstolhatta meg a

„határon túliak” nem mindig ízletes

kenyerét. Így saját élményeire támasz-

kodhatott újabb regénye megírásakor.

A mű 1957-ben jelent meg a Szlová-

kiai Szépirodalmi Könyvkiadónál Po-

zsonyban Túl a folyón címmel. A folyó

természetesen határfolyó. Ismét Fuká-

ri véleményére hivatkozunk: „A hazai

magyar irodalomban feltehetően ez (a

regény) rögzítette elsőként az 1945

utáni jogfosztottság és deportálások

valóságait s azok megélését… Szomo-

rú tény, hogy a történetek megírásáért

a mű megjelenését követően L. Kisst a

hazai magyar sajtó egy része megtá-

madta. 1958-ban a regényt kivonták a

forgalomból, s terjesztését néhány évig

tilalmazták.” 

Mint említettem, a Túl a folyón bi-

zonyos mértékig önéletrajznak is te-

kinthető. Például női főhőse levélben

fordul a Vöröskereszt országos vezető-

jéhez, Alice Masarykovához, a Cseh-

országba deportált családok védelmét

kérve tőle. Kiváló történészünk, Vad-

kerty Katalin az Új Szó hasábjain

1994. szept. 29-én A dölyfösség soha-

sem lehet igazságos c. tanulmányában

igazolja ennek a regényrészletnek a va-

lódi hátterét: Kiss Ibolya anyósa, Ma-

rienka Laczková barátnője volt Alice

Masarykovának. A doktornő erre a

kapcsolatra építve levelet írt Masary-

kovának, kérve őt, hogy könnyítse meg

a fagyos, téli időben deportáltak sorsát,

kapjanak egészségügyi kíséretet. 

Ibolya doktornő 63 éves koráig vé-

gezte a körzeti orvosok nem könnyű

munkáját. Egy évvel korábban megöz-

vegyült, gyermekük nem volt. 1971

márciusában fivéréhez Pestre költözött.

Ott érte a halál 1980. június 18-án.   

Közeledik Laczkóné dr. Kiss Ibolya

születésének 125. évfordulója. Jó lenne,

ha erről kései utódai, a szlovákiai ma-

gyar írók is megemlékeznének – emlék-

üléssel, esetleg az Erzsi tekintetes asz-

szony újrakiadásával. Ez utóbbit Ma-

dách Imre halálának 155. évfordulója

is indokolná. 
Dr. Kiss László

orvostörténet
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Egy korábbi írásomban (in Caris-

simi 2018/4) már bemutattam a fel-

nőttkori ADHD főbb tüneteit, ezért

csak röviden utalok arra, hogy ez a

tünetcsoport a központi idegrend-

szer biológiájának zavara, melyet

többek között a végrehajtó funkciók

zavara jellemez. A végrehajtó funkci-

ók azoknak az alapvető mentális

funkcióknak egy csoportját képezik,

amelyek az egyéneket olyan céljaik

megvalósításában segítik, mint pl. a

tervezés, a stratégiák kialakítása, a

szervezés, a célok kitűzése, valamint

a fontos részletekre való fókuszálás

képessége. A szegényes végrehajtó

funkciók az önszabályozás gyengesé-

gét eredményezik, mely az élet min-

den területén nehézséget okoz az

érintetteknek. 

Terry Matlen – aki maga is 40 évig

diagnosztizálatlan ADHD-val küz-

dött – a The Queen of Distraction

(2014, id. Trenka 2017) című mun-

kájában hétköznapi példák alapján

azt mutatja be, hogy milyen nehézsé-

gekkel kell az érintett nőknek és kör-

nyezetüknek nap mint nap megbir-

kózniuk. Műve alapján jelen írás ter-

jedelmi korlátai miatt mindössze a

háztartási munkákkal és a család ellá-

tásával kapcsolatos problémákra té-

rek ki.

Az érintett nők gyakran úgy jel-

lemzik magukat, mint akiknek folya-

matosan káosz van az otthonukban, a

munkahelyükön, azaz általában a

környezetükben. A rendetlenség, pi-

szok, szervezetlenség, pl. az, hogy

minden helyiséget elárasztanak a pa-

pírok, játékok, konyhai eszközök, ru-

hák, nem karakterbeli hiányosságok,

hanem a végrehajtó funkciók hiányá-

nak a következménye. Mivel az

ADHD-s emberek agya számára az

egyes tevékenységek súlya egyfor-
mán fontos, az érintetteknek valósá-

gos kihívás a szortírozás, a szelektá-

lás, a prioritás meghatározása az el-

végzendő feladatok között, a csopor-

tosítás és az unalmas munkák elvég-

zése. (Pl. milyen feladatot lásson el

először, hogyan végezhetné a legjob-

ban, és mikor fogjon hozzá?)

A bevásárlás és főzés 
mint stresszfaktor

Az érintett nők gyakran szembe-

sülnek azzal a ténnyel, hogy míg az

emberek többségének nem okoz

nagy problémát egy étel elkészítése

akár több személy számára, addig

számukra szinte kivitelezhetetlennek

tűnik. Az ADHD-val küzdő kislá-

nyok nagy része nem figyel anyja

konyhai tevékenységeire, így nem

építi be életébe a szülői mintát, külö-

nösen akkor, ha az anya maga is érin-

tett. Az ételkészítés minden aspektu-

sa erős végrehajtó funkciókat igényel.

A bevásárláshoz tervezés (pl. milyen

fogások legyenek), szelektálás (vá-

lasztani kell az élelmiszer-áruház

nagy kínálatából) és szervezés kell. A

konyhában „multitasking” – több fel-
adat egyidejű megoldásának képessé-

ge – és jó időzítés szükséges ahhoz,

hogy többféle étel azonos időben le-

gyen készen. A recept követésekor a

feladat kis lépésekre való bontására

van szükség, amit a legtöbb ember

néhány másodperc alatt képes átlátni,

az érintetteknek azonban ez a moz-

zanat is nehézségeket okoz. 

Mivel a legtöbb érintett nő túlérzé-

keny az ingerekre, a szupermarketek-

re jellemző nagy belső terek – melyek

tájékozódási zavart, ennek következ-

tében nem ritkán félelmeket is kelte-

nek bennük –, a rengeteg áruval

megrakott polc, a szüntelen zsongás,

a különféle árutípusok egymással ke-

veredő illata akkora érzékszervi túl-

terheltséget okoz, hogy lehetőség

esetén igyekeznek elkerülni a nagy

áruházakban való vásárlást. Hazatér-

ve az élelmiszerboltból az ételeket ál-

talában vaktában rakják el, mert túl

sok mentális és fizikai erőfeszítésbe

kerül, hogy átlássák a térbeli össze-

függéseket, és fenntartsanak egy jól

szervezett rendszert. Gyakori, hogy a

környezeti rendetlenség miatt (táro-

lók, éléskamra) nem találnak meg

egy döntő fontosságú eszközt, össze-

tevőt. Nagyon vágynak egy átlátható

rendszerre, és ha képesek is időnként

a rendrakásra, nem képesek a rend

fenntartására és egy rendszer felállí-

tására, mert nem látják át a globális

egészet. (Matlen, 2014, id. Trenka,

2017)

Neurológiai alapja van az „ami

nincs, arról megfeledkeznek” beállí-

tódásnak (az sem ritka, hogy a meg-

vásárolt áru napokra a táskákban ma-

rad), s ez sok duplikációt és pazarlást

eredményez. Pl. a figyelemzavar mi-

att nem emlékszik arra, hogy mit vá-

sárolt, és/vagy hova tette az egyes

tárgyakat, így gyakori, hogy többször

is megveszi ugyanazt. (Krause &
Krause, 2013)

Hogyan nehezíti meg a felnőttkori ADHD 
az érintett nők mindennapi életét? I.

tanulmány
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A főzés sok érintett nő számára

szintén stresszfaktornak tekinthető.

Ehhez a tevékenységhez a következő

agyi funkciók szükségesek: a tevé-

kenységek közötti váltás képessége,

több feladat egyidejű végzése, jó idő-

zítés, a részletekre való odafigyelés

képessége, a figyelem fókusza meg-

tartásának képessége, azaz a zavaró

körülmények kizárása. Az ADHD-s

emberek agya számára jelentősen na-

gyobb stimuláló hatása van más in-

gereknek, pl. internetezésnek, tv-né-

zésnek, mint a számukra monoton és

ezért unalmas főzésnek. Agyi szken-

nerekkel kimutatták, hogy lelassult a

prefrontális cortex működése, és az

ADHD-s emberek lomhává váltak,

amikor unalmas feladatok elvégzésé-

re kényszerítették őket. Az érintettek

számára a neurotipikus emberekhez

viszonyítva a stimulációk egy maga-

sabb szintjére van szükség ahhoz,

hogy produktívak, fókuszáltak és

éberek legyenek. Kihívás számukra a

részletekre való figyelés, az átszámí-

tás, számolás is („hány teáskanál egy

evőkanál?”). 

Az ADHD-s személyek esetében

nem arról van szó, hogy képtelenek fi-

gyelmet fordítani valamire, hanem ar-

ról, hogy számukra unalmas feladatok

esetén képtelenek arra, hogy követke-

zetesen fenntartsák a figyelmüket.

Egy kellemes tevékenységről az unal-

mas vagy frusztráló feladatra való át-

állás a fókusz és a figyelem váltását kí-

vánja meg az agytól. Mivel az érintet-

tek számára ez utóbbi rendkívül meg-

terhelő, esetükben gyakori a halogatás

vagy az elkerülés. (Trenka, 2017)

A figyelmi fókusz megtartásának

nehezítettségét vagy képtelenségét

jól mutatják az alábbi interjúrészletek

a kutatásomból:

„Elkezdek például mosogatni, és öt

nekifutásból érek a végére, ha nem fi-

gyelek oda (…) sajnos, hajlamos va-

gyok rá, hogy könnyen kibillenek ab-
ból, ami, és akkor így ilyenkor köny-

nyen szétcsúsznak a dolgaim, és jön a

káosz. Általában minden napra meg

van írva a kis napirendem, még így is

van, hogy elfelejtek valamit (…)

Amúgy is ilyen voltam világéletemben,

(…) amivel foglalkozom, is kiesik a fe-

jemből (…) kibillenek, olyan pikk-

pakk ki lehet billenteni, főleg abból,

amit nem szívesen csinálok (…) pél-

dául a mosogatás vagy takarítás (…)” 

(CT, 37 éves nő, Szeged)

„Teszem azt, koszorút szeretnénk

készíteni az ajtóra, akkor ahhoz kell

egy csomó termés, és akkor elme-

gyünk, elsétálunk a gyerekkel és ösz-

szegyűjtögetjük, de sietünk haza,

mert közben a teendők meg itthon!

Dehogy sietünk, de nem is jutunk

haza, csak este. És akkor este (…)

szembesülök azzal, hogy itthon nem

haladtam semmivel, dugába dőlt az

egész tervem, és úristen, rám fog om-

lani a lakás. Akkor jön a katasztrofi-

zálás. Itt olyan kosz van, de akkor

gyorsan el kell kezdeni takarítani, de

akkor gyorsan össze kell készülni

másnapra, de akkor még a gyereket

lefürdetni, gyorsan! És az egész éle-

tünk ilyen. Egy olyan kaotikus össze-

visszaságban élünk, és közben meg

kell feleljünk a társadalomnak, az el-

várásoknak, az iskolának, a munka-

helynek, a mindennek.” 

(NÁ, 42 éves nő, Budapest) 

Az utóbbi interjúrészlet arra is példa,

hogy mekkora kihívás az érintettek

számára az idő múlásának érzékelése

és az idővel való megfelelő gazdálko-

dás. „Egy órát percnek érezhetnek, egy

percet pedig egy órának” (Trenka,

2017, 38). A konyhai tevékenységek-

hez visszatérve: úgy tűnik, mintha tíz

perce főznék az ételt, miközben az már

egy órája fő – ennek gyakran odaégett

vagy időben el nem készült ételek a kö-

vetkezményei. Mindezek mellett a

nyugtalanság és a feledékenység is át-

szövi az érintettek mindennapjait.
(Trenka, 2017)

A figyelemhiányos hiperaktivitás 
zavar hatása a családi kapcsolatokra

Társadalmunkban még napjainkban

is a tradicionális szemlélet jellemzi a

családon belüli munkamegosztás kér-

dését. A nők iránt az az általános elvá-

rás érvényesül, hogy különösebb ne-

hézség nélkül tudják összeegyeztetni a

család ellátását és a kereső tevékenysé-

get. (Krause & Krause, 2013)

Mivel a párkapcsolatban élő

ADHD-s nőknek jelentős energiát

kell fordítaniuk arra, hogy megteremt-

sék a hétköznapi családi működés zök-

kenőmentes és fegyelmezett kereteit,

amelyekben az anyai és a házastársi

szerepelvárásoknak megfelelően gon-

doskodnak a környezetükben élőkről,

gyakori, hogy krónikusan túlterheltnek

érzik magukat. Sem energiájuk, sem

idejük nem marad azokra a tevékeny-

ségekre, amelyek a napi kötelezettsé-

gek ellentételezését, a feltöltődést, ki-

kapcsolódást jelentik számukra. Gya-

kori, hogy depresszív lehangoltság és

az életük értelmetlennek érzése lesz úr-

rá rajtuk, mivel úgy érzik, hogy nem

képesek sem a családi, sem a munkahe-

lyi kötelezettségeknek megfelelni. 

Az egyik munkaviszonyban álló

ADHD-s anya így látja ezt: 

„Megértem azt a barátnőmet, aki au-

tóba ült, és egyszerűen otthon hagyta a

családot. Én is a legszívesebben az au-

tómba ülnék, és kimennék az erdőbe,

hogy megvárjam, amíg lassan elvesz-

tem az eszméletemet a fagypont alatti

hidegben.” (Krause & Krause, 2013,

115)

Az ilyen magas fokú, menekülési

fantáziákhoz és szuicid gondolatokhoz

vezető kétségbeesés gyakrabban jel-

lemző a többgyermekes anyákra.

„Egy gyerekkel még ment minden,

de most az összes egyszerre üvölt.”

(Krause & Krause, 2013, 115)

Kutatásom is alátámasztja azt, hogy

ha az érintett nők nem támaszkodhat-

nak a gyermek és a háztartási teendők
ellátásával kapcsolatos megfelelő szülői

ADHD-s nők mindennapjai
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A Konrádko Polgári Társulás Autizmus?! – Ne csak

beszéljünk róla, vegyük kézbe! címmel szakmai napot

szervez szemléletformáló programmal és gyakorlati

megoldásokat kínáló kerekasztal-beszélgetéssel. 

Helyszíne és időpontja: Galánta, Pázmány-ház,

április 6., 8.30–15.30.

Program: 

Saját élményű gyakorlatok az autizmusról Molnár Er-

zsébet és Vajda Kitti autizmus spektrum pedagógiája
szakirányon végzett gyógypedagógusok vezetésével.

A gyakorlatban jól bevált autizmusspecifikus módsze-

rek és eszközök – előadó: Őszi Tamásné, az Autizmus

Alapítvány Általános Iskolájának igazgatója, az ELTE

BGGYK autizmus spektrum pedagógiája szakirány ta-

nára. 

Kerekasztal-beszélgetés Őszi Tamásnéval és három

szülővel. 

A 2 € részvételi díj a helyszínen fizetendő be. 

Regisztrálni a www.konradko.wbl.sk honlapon szük-

séges április 3-áig. A szervezők büféebédet biztosítanak.

További információ: Slezák Erika elnök, telefon:
0903/261 499, e-mail: konradko3.oz@gmail.com. 

ADHD-s nők mindennapjai

mintákra – ami esetükben gyakori,

mint korábban említettük –, ezenkívül

társuk is a hagyományos feleség- és

anyaszerep betöltését várja el és kéri

számon rajtuk, ez nemcsak depresszió-

hoz, hanem az otthoni környezetből

való pánikszerű menekülési vágyhoz is

vezet. 

„Megszültem a fiamat, és ott volt

egy ordító kis lény, akivel kezdeni

kellett valamit, de fogalmam nem

volt, hogy mit. Minden áldott perce

a napomnak iszonyatosan rémületes

feszültségben telt, hogy miért sír,

most hogy kell megfogni, nem me-

rem megfürdetni. Már annak örül-

tem, ha elmehettem mosni, mert

legalább azt tudtam csinálni. Egy

olyan végtelen küzdelem volt nekem

az egész, nehezítve azzal, hogy nem

volt tejem, de hát marhául elvárják,

mert akkor vagy anya kizárólag, ha

ott lóg a gyerek évekig a melleden

(…) mikor az első adag kaját a szájá-

ba adtam, körülnéztem a sötét lakás-

ban, hogy ki látja (…) Már ott je-

lentkeztek az időbeosztási problé-

mák. Hiába voltam otthon a gyerek-

kel napi 24-ben, nem sikerült rendet

tegyek, mire hazajött az uram (…) ő

meg elvárta, hogy a stüncike kis fele-

sége legyek, aki vidáman, mosolyog-

va, napi 10 órás kölközés után még

készséges legyek, és engedelmes is.

És a másik részét is teljesítsem. Nem

ment már (…) És egyszer csak leáll-

tam. Olyan mély depresszióba sod-

ródtam, hogy a szomszéd ment el a

gyerekemért a bölcsődébe. Én azt

mondtam, hogy rosszul vagyok, és

nem tudok fölkelni. Nem is bírtam

fölkelni. Naphosszakat feküdtem.

Nagy nehezen annyit tudtam, hogy

elrámoltam, meg kimostam, de sem-

mi egyebet. Sem leszedni a ruhát,

sem elrakni, nem, mert azt éreztem,

hogy rám omlanak, és annyi felada-

tom van, hogy 10 év alatt sem végez-

nék. A szomszédasszonyom jött át és

segített, ketten takarítottunk (…)

olyan depresszióm volt, nekem nem

a szülés után jött ki, hanem 2 évre rá. 

Visszamentem dolgozni, mert

vissza akartam menni dolgozni, mert

azt éreztem, hogy belefulladok az

otthonlétbe… 

Tehát agyban is azt éreztem, hogy

kezdek meghalni. És a hiperaktivitá-

som úgy jelentkezett, hogy egy köteg

feszültség voltam. Vissza akarok

menni, vissza akarok menni, dolgoz-

ni. Dolgozni, dolgozni, dolgozni!

Nagy nehezen visszaengedett az

uram, mert ő azt tervezte nekem,

hogy 3-4 gyerekkel otthon ülök,

mert ez a nő feladata és hivatása!”

(NÁ, 42 éves nő, Budapest)

„Mekkora álom a gyereknevelés!

Nincs vele bajom, csak ő nem érti

meg, neki jár a kimozdulás (…) el-

megy kávézni, vagy bármi, a have-

rokkal meginni egy sört. Nekem az

jár, hogy befogom a szám, hogy pszt!

És akkor itthon ülök. Amikor már

kiborul a bili, kiülök a teraszra bőgni,

hogy a gyerekek ne lássák. És akkor

jön, hogy idegbajos vagyok. Nem tu-

dom, lehet, hogy közrejátszik ez is.

Az, hogy azért 5 éve be vagyok zárva.

Nem azért, hogy mentsem magam,

de 5 éve be vagyok a kis ketrecembe

zárva. Ő nem az a fajta apuka, aki azt

mondja, hogy na, menj el a csajokkal,

fagyizni (…) vagy csak menj el, vásá-

rolj be egyedül. Ha vásárolni me-

gyek, vinni kell a két gyereket ma-

gammal. Szusszanás, az nincs, lehet,

hogy ez a legnagyobb problémám.

Nem is az, hogy figyelemzavaros va-

gyok, hanem az, hogy szét vagyok

hullva.” (CT, 37 éves nő, Szeged) 

Szücs Marianna PhD

egyetemi adjunktus

ELTE Bárczi Gusztáv 

Gyógypedagógiai Kar

Fogyatékosság 

és Társadalmi Részvétel 

Intézet

Felhasznált irodalom: 

Krause, J. – Krause, K. H. (2013): ADHS

im Erwachsenalter. Symptome-Differenzi-

aldiagnose-Therapie. (4. Ausgabe). Stutt-

gart, Schattauer GmbH. 

Trenka Viktória (2017): ADHD felnőtt-

korban – kiemelt figyelmet fordítva az

ADHD-val élő nők mindennapi életében

megjelenő nehézségekre. Szakdolgozat.

ELTE, BGGYK. 

Meghívó
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A rövid tanulmányban a látássérült

tanulók számára létrehozott lőcsei és

pozsonyi speciális iskola történetét és

jelenét ismertetjük. 

A szlovák szakirodalom az 1807-

ben alapított prágai Szegény Vak és

Szembeteg Gyermekek Nevelő és

Gyógyító Magánintézetét (Súkromný

ústav pre vychovávanie a liečenie chu-

dobných slepých detí a na oči chorých)

tekinti a vak és látássérült gyermekek

számára az ország területén létrehozott

első iskolának. Működési alapelveit

Alois Klar, az akkori igazgató dolgozta

ki (Lopúchová, 2008). Az intézet mel-

lett 1930-ban óvoda is nyílt. 

Az intézménnyel párhuzamosan

1832-ben Alois Klar saját iskolát ho-

zott létre, szintén vak gyermekek szá-

mára, amely a Klár Intézet (Klárův ús-

tav) elnevezést kapta. Munkatársai a

hagyományos oktatáson kívül kézmű-

vességet is tanítottak. 1910-ben Jan

Deyl indítványára megnyílt a következő

iskola, a Deyl Intézet (Deylův ústav).

1825-ben a bécsi Klein Intézet egyik

volt diákja, Rafael Beitl létrehozta a vak

gyermekek oktatására szolgáló első po-

zsonyi tanintézményt. Egy év múlva az

iskolát Budapestre költöztették, és ott a

mai napig működik (Vakok Iskolája –

teljes neve: Vakok Óvodája, Általános

Iskolája, Szakiskolája, Készségfejlesztő

Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai

Módszertani Intézménye, Kollégiuma

és Gyermekotthona). 

1913-ban Eperjesen vak férfiak ré-

szére jött létre magániskola, mely a bu-

dapesti intézet kihelyezett részlege volt.

De eleve rossz állapotban levő épülete

az első világháború után végképp alkal-

matlanná vált erre a célra. Így az intéz-

ményt tízévi működés után, 1923-ban

áthelyezték Lőcsére, s a vakok számára

a csehszlovák állam létrejötte után

Szlovákiában létesült első intézethez
(Ústav pre slepcov) csatolták. Utóbbi

akkor már egy éve fennállt (Lopúcho-

vá, 2008). Ma is működik, folyamato-

san korszerűsítik. 

A gyengénlátó gyermekek oktatásá-

nak kezdetei a 20. század 30-as éveire te-

hetők (Lopúchová, 2008), és szintén Lő-

cséhez köthetők. Az első ilyen osztályok

a vakok iskolájából váltak ki. 1953-ban

átköltöztek Szentivánra (ma: Liptovský

Ján), ahol megnyitották a gyengénlátó

gyermekek első iskoláját. Ezt pozsonyi

épületének elkészülte után 1961-ben a

szlovák fővárosba költöztették. Ma a Va-

kok és Gyengénlátók Bentlakásos Álta-

lános Iskolája (Základná škola internát-

na pre slabozrakých a nevidiacich). 

Mint láthatjuk, egy ideig Lőcse

adott helyet az egyetlen, vak gyerme-

keket oktató intézetnek. Majd miután

a szakemberek felismerték a gyengén-

látás különbözőségét, a gyengénlátó

gyermekek nevelésének-oktatásának a

vakokétól eltérő eszköz- és módszer-

tan-specifikus igényét, költöztetések

után Pozsonyban hozták létre a gyen-

génlátó gyermekek ellátásának köz-

pontját. Utána néhány éven át Lőcsén

csak vak, Pozsonyban pedig csak gyen-

génlátó gyermekeket tanítottak. Mára

megváltozott a helyzet. Mindkét intéz-

ménybe különböző látásteljesítményű

tanulók járnak, sőt ezekben is az a ten-
dencia, hogy egyre több halmozott fo-

gyatékossággal élő látássérült gyerme-

ket látnak el.

A lőcsei iskola (Spojená 
škola internátna, Levoča)
A lőcsei vakok iskolája, amely Szlová-

kiában az első alapfokú oktatási intéz-

mény volt kifejezetten vak tanulók szá-

mára, a szociális minisztérium kezde-

ményezésére létesült. 1922. május 1-jén

nyitotta meg kapuit Vakok Csehszlovák

Állami Intézete néven. Hét tanárral és

kilenc 8–15 éves tanulóval kezdte meg

működését. Tanulóinak száma az év vé-

gére 15-tel nőtt, az 1923/1924-es tanév-

ben pedig már 36-an látogatták. Első

igazgatója Adolf Fryc volt. Az iskola lét-

rejötte az ő nevéhez fűződik, ugyanis a

prágai Deyl Intézetben – ahol szintén

vak tanulókat oktatott – kiváló eredmé-

nyeket ért el, s a frissen alakult Cseh-

szlovákia oktatási minisztériuma őt kér-

te fel egy újabb intézmény megszerve-

zésére. Ezt 1937-ig ő igazgatta. 

A kezdet nem volt könnyű. A vak

gyermekek, fiatalok felkeresését nehe-

zítette az a tény, hogy semmilyen nyil-

vántartásban nem szerepeltek, még az

éppen alakulófélben lévő felelős szlo-

vák hivataloknál sem. 1922-re végül 9

tanulóval sikerült elindítani az alapfokú

oktatást, amely ebben az intézménytí-
pusban először zajlott szlovák nyelven.

látássérültek oktatása

A látássérült tanulók speciális intézményi 
nevelése-oktatása Szlovákiában

Lipták Zsuzsanna Pajor Emese
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A tananyag a többségi népiskolai anya-

got követte. 1923-ban rendszeres zene-

tanítást (zeneelmélet, zongora- és he-

gedűoktatás) is bevezettek.  

Adolf Fryc nevéhez fűződik a Braille-

írás szlovák nyelvre való alkalmazása, va-

lamint az első szlovák nyelvű pontírásos

olvasókönyv. Több szépirodalmi művet

és tankönyvet is adaptált a vakok számá-

ra, s megalapította a gyermekeknek

szánt Kútik c. folyóiratot (Prágában

nyomtatták). Bátran kijelenthetjük,

hogy neki köszönhetően kezdett el ki-

alakulni Lőcse városában s ezáltal Szlo-

vákiában is a vak tanulókat, vakságot se-

gítő kulturális élet és attitűd. 

Az intézmény nem sokáig működ-

hetett iskolaként. 1938-ban az épületet

már katonai célokra használták, gyer-

mekotthonként is funkcionált, vala-

mint itt volt a Vöröskereszt székhelye.

1944-ben lefoglalta a német hadsereg,

és hadikórházat rendezett be benne. A

háború után az intézetet 24 évig Ján

Šoltés igazgatta, aki korábban a tanára

volt. Számításai szerint a háborús évek-

ben az épület egymillió koronás kárt

szenvedett, amely akkor roppant magas

összegnek számított.  

Az igazgatóhelyettes, Viera Kamenic-

ká közlése szerint az intézmény korsze-

rűsítése az 1980-as években kezdődött

Német- és Svédország jelentős támoga-

tásával. A rendszerváltás után a gyerme-

kek új felszerelésnek örülhettek, és új tan-

könyvekből, új segédeszközökkel tanul-

hattak. 2003-ban a Perkins Intézet támo-

gatásával akadálymentesítették az épüle-

tet, s azóta súlyosan mozgássérült gyer-

mekek is látogathatják. 2010-től az iskola

nevében viseli az „egyesített” és a „bentla-

kásos” jelzőt, ugyanis több egységet ölel

fel: látássérült gyermekek számára szol-

gáló általános és speciális általános iskolát,

speciális óvodát, általános iskolát kom-

munikációs zavarral küzdő gyermekek

számára és gyakorlóiskolát. Gyógypeda-

gógiai tanácsadó egysége is van. 

A 2016/2017-es tanévben az óvodá-

ban 25 gyermeket láttak el, közülük 5
ép értelmű és 16 halmozott fogyaté-

kossággal élő látássérültet. Az általános

iskolában 38 látássérült és 40 halmo-

zott fogyatékossággal élő gyermeket

oktattak. A gyakorlóiskolában 18 látás-

sérült, 14 halmozottan fogyatékos és 4

értelmi fogyatékos tanuló volt.

Az intézmény a felújításokat követő-

en több speciális tanteremmel és szobá-

val bővült. Van számítógépes terme, ahol

a tanulók a látássérültek számára készült

digitális segédeszközök és programok

használatát sajátíthatják el. Az idegen

nyelvi teremben mindenki külön lapto-

pot használ a tanuláshoz. Egy nemrégi-

ben felújított, teljes körűen felszerelt, je-

lekkel ellátott tanulókonyhában tanul-

hatnak meg főzni, teríteni, konyhai esz-

közöket használni. Kialakítottak még

kerámia- és asztalosműhelyt, kondicio-

nálótermet, a tájékozódás-közlekedés

gyakorlására szolgáló termet és külső

pályát, a mindennapi tevékenységek el-

sajátítására szolgáló termet és egy John-

son-féle audioszobát a súlyosan látássé-

rült tanulók számára. 

A pozsonyi iskola (Spojená škola 
internátna pre žiakov 
so zrakovým postihnutím) 
1961-ben alapították 18 tanárral, 16

nevelőtanárral és 144 tanulóval. Akko-

riban kifejezetten gyengénlátó gyer-

mekeket fogadott, akiket a lőcsei isko-

lából költöztettek át az eredményesebb

tanulás végett. Az alapfokú, bentlaká-

sos, kilenc évfolyamos intézmény létre-

hozását a szlovák gyógypedagógia leg-

nagyobb alakjai szorgalmazták. Lőcsén

1945-től kezdték külön-külön osztály-

ban tanítani a gyengénlátó és vak gyer-

mekeket az akkori igazgató, Ján Šoltés

indítványára. Ő volt az országban az el-

ső, aki megpróbálta az oktatást a gyer-

mekek látásteljesítményét figyelembe

véve differenciálni. 

Az első pedagógusoknak a gyengén-

látó gyermekek oktatását illetően szin-

te semmilyen tapasztalatuk nem volt.

Az évek során hozzájuk érkezett speci-

ális pedagógusok segítségével különbö-
ző tanítási módszereket dolgoztak ki.

A tanulók száma egyre nőtt, hiszen

Szlovákia-szerte híre ment az intéz-

ménynek (ez volt az egyetlen abban az

időben). Tapasztalatcsere céljából ma-

gyar, holland és német iskolákkal is

együttműködtek. A tanulási segédesz-

közöket maguk a pedagógusok állítot-

ták elő. Állományuk fokozatosan bő-

vült és korszerűsödött. Napjainkban a

Tyflocomp nevű cég szállítja az eszkö-

zöket az intézménynek. 

A 2014/2015-ös tanév óta az iskola

12 osztállyal működik. Gyengénlátó és

vak gyermeket egyaránt fogad. Nevében

azért hordozza az „egyesített” jelzőt,

mert több intézményt is magában fog-

lal: speciális bentlakásos óvodát és álta-

lános iskolát látássérült kisgyermekek,

valamint speciális általános iskolát hal-

mozottan fogyatékos látássérült tanulók

számára. Gyógypedagógiai tanácsadó

központ is helyet kapott benne. 

Összegzés
Mint láthattuk, a történelmi viszon-

tagságok ellenére a két intézmény ké-

pes volt válaszolni a kor kihívásaira.

Nyitott szemléletüknek köszönhetően

újra és újra meg tudtak újulni s az igé-

nyeknek megfelelően korszerű tagoza-

tokkal bővülni. Azonban jelenleg Szlo-

vákiában nem létezik magyar anya-

nyelvű látássérült gyermekek számára

létesített speciális óvoda, iskola. Sajnos,

speciális – akár összevont – csoportok,

osztályok sem működnek egy intéz-

ményben sem, melyek felvállalnák a

nevelésüket-oktatásukat. 

Lipták Zsuzsanna 

gyógypedagógus 

látássérültek pedagógiája – 

pszichopedagógia szakirány

Pajor Emese 

gyógypedagógia-tanár

Felhasznált irodalom
Lopúchová J. (2008). Pedagogika zrakovo

postihnutých, Bratislava, MABAG spol. s. r. o. 
Spojená škola internátna pre žiakov zo

zrakovým postihnutím hivatalos honlapja:
www.bee.sk 

Spojená škola internátna, Levoča hiva-

talos honlapja: www.skola.nevidiaci.sk

múlt és jelen
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Ezzel a címmel zárta a dunaszerda-

helyi Csallóközi Könyvtárban tavaly

szervezett előadássorozatát az Autis-

ták és Egészségkárosodottak Barátai

Polgári Társulás. A novemberi beszél-

getőestre főleg pedagógusokat és más

szakembereket vártak, de az érdeklő-

dők között érintett szülők is voltak. A

szervezők célja az volt, hogy pozitív

példákon keresztül megoldásokat kí-

náljanak a leggyakrabban felmerülő

problémákra azoknak az iskoláknak,

ahol autizmussal élő tanuló van.  

Elsőként e sorok írója osztotta meg

pozitív és negatív tapasztalatait a je-

lenlévőkkel. Elmondtuk, hogy nem

elég az autizmusról olvasni, a befogadó

iskola, illetve pedagógus részéről em-

pátiára és szemléletváltásra is szükség

van. Bár az egész iskolarendszer meg-

érett a reformra, különösen szükség

van változtatásokra ott, ahol sajátos

nevelési igényű tanuló is van. A felké-

szülést már az ilyen tanuló megérkezé-

se előtt el kell kezdeni. Gondosan oda

kell figyelni, hova ültessük őt az osz-

tályteremben. Nem túl jó megoldás

közel az ablakhoz, ugyanis a kinti fé-

nyek és hangok elvonhatják a figyel-

mét. Nem ajánlott a hátsó padokba

sem ültetni, hiszen az előtte ülők szin-

tén zavarhatják. Meggondolandó az is,

hogy kit ültetünk mögé. Ha lehetőség

van rá, mindenképp saját kuckó kiala-

kítására kell törekedni valamelyik sa-

rokban, ahova elvonulhat (elbújhat) az

őt érő ingerek elől. A legjobb megol-

dás persze az, ha az iskola biztosítani

tud tanári asszisztenst, aki szükség

esetén kikísérheti a gyermeket a tante-

remből, továbbá az ő nyelvezetén, le-

egyszerűsítve adja át neki a feladato-

kat, magyarázza el a tananyagot. Fon-

tos, hogy a többi diák tisztában legyen

vele, hogy osztálytársuk autista, és tud-

niuk kell erről a szüleiknek is. Sajnos,

sok esetben nem kellőképpen tájéko-

zottak, és az érintett gyermek szüleit
vádolják „neveletlen” gyermekük miatt.

Azzal, hogy nem nevezzük a nevén,

megerősítjük azt a felfogást, hogy az

autizmus szégyellnivaló. Ugyanakkor

ahol nincs a tanárnak asszisztense, a

gyermekek is segíthetnek. Ki lehet je-

lölni minden héten egy segítőt, aki

például figyelmezteti osztálytársát ar-

ra, hogy milyen tanszert kell előkészí-

tenie a következő órára, vagy akár arra,

hogy tízóraizzon meg az arra kijelölt

szünetben. Konkrét példákat is felso-

roltunk arról, hogy az autista tanuló

szó szerint értelmezi a szabályokat.

Például ha a kicsengetés az óra végét

jelenti, előfordulhat, hogy csengetés-

kor feláll, és kimegy az óráról, hiszen

vége van.

Az este folyamán Csivre Zsuzsanna

gyógypedagógus felhívta a pedagógu-

sok figyelmét arra, hogy a megszokott

tanítási módszereket nem igazán lehet

alkalmazni az autizmussal élő tanulók

esetében. El kell fogadni azt is, hogy a

szocializáció náluk nehezen megy, és a

kommunikációs képességeik is eltérő-

ek. Szerencsére egyre több a pozitív

példa, iskola, ahol jól működik az in-
tegráció.

Baráth Hajnalka, a tejfalusi alapis-

kola igazgatónője is beszélt tapasztala-

tairól. Náluk asszisztens segítségével

folyik az oktatás. Jó hírnek számít az

is, hogy egyre több a magyar nyelvű

szakember, gyógypedagógus, pszichiá-

ter, szociális munkás. Mindenki egyet-

értett abban, hogy a legmegfelelőbb

hely az autista tanulók számára egy ki-

sebb létszámú iskola, osztály, azonban

gondot okoz, hogy ezek az iskolák

csak nagyon nehezen tudnak asszisz-

tenst alkalmazni. Mivel, sajnos, egyre

több a sajátos nevelési igényű tanuló,

megoldást jelenthetne az iskolában in-

gerszegényebb tantermekben kisebb

létszámú csoportokat kialakítani, aho-

va ezek a tanulók járhatnának. 

A találkozón lehetőség volt kipró-

bálni az autizmusszimulátort, így a pe-

dagógusok is átélhették, mit érzékel a

tanítási órán a diákjuk. A polgári tár-

sulás a közeljövőben szeretne tanári és

asszisztensi képzéseket indítani, vala-

mint nyári tábort szervezni Dunaszer-

dahely környékén.

Molnár Ildikó
szociális munkás, a szervezet elnöke

Autizmus az osztályban

előadás-sorozat az autizmusról

Balról: Csivre Zsuzsanna, a szerző, Lacza Ilona, a dunaszerdahelyi Csallóközi
Könyvtár megbízott igazgatója és JUDr. Ivan Štubňa, a pozsonyi Autistákat
Segítő Társaság (SPOSA) képviselője (A polgári társulás archívuma)
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A  Konrádko Polgári Társulás tavaly

ősszel tudásformáló szakmai napot

tartott Galántán. Slezák Erika elnök

Árnics Katalin győri gyógypedagógiai

tanár és pszichopedagógus mellett As-

perger-szindrómás tapasztalati szak-

értőket is meghívott rá. Oravecz Li-

zanka és Fekete Gy. Viktor iskolák-

ban, intézményekben, mindenütt,

ahová meghívják őket, megmutatják,

milyen a világ autista szemmel, milyen

problémákkal szembesülnek, és ho-

gyan tudnak megküzdeni a felmerülő

nehézségekkel. A YouTube-on Autis-

ta vagyok címmel videóblogot vezet-

nek, és személyes élményeken keresz-

tül hol tudományosan, hol tréfásan

beszélnek saját autizmusukról. Az

alábbiakban Lizankát ismerhetik

meg, aki Orosz Ildikó közreműkö-

désével könyvet írt életéről. 

– 32 évesen kaptam meg a diagnó-

zist, de már óvodáskoromban teljesen

tisztán, gondolatok szintjén megjelent

a fejemben, hogy valami baj van velem.

Nem találom meg a társaimmal a han-

got, mindig én vagyok a kívülálló, akit

nem szívesen vonnak be helyzetekbe.

Ez az érzés végigkísérte az életemet,

de a diagnózis nem saját magam felől

jött. Olyan véletlen helyzet adódott,

hogy egy autizmuskutatónak a laká-

sába kerültem albérlőként. Ekkor már

felnőtt voltam, 31 éves, és ő hívta fel a

figyelmemet rá, hogy lehet valami kö-

zöm az autizmushoz. Én ekkor erről

csak nagyon keveset tudtam. Nekem is

az Esőember jutott eszembe, és nem is

értettem, hogyan gondolkodhat velem

kapcsolatban ebben a témában. El-

kezdtem utánaolvasni, és akkor talál-

tam a magasan funkcionáló autizmus-

ról mindenféle cikket angolul, magya-

rul. Egyre gyanúsabb lettem saját ma-

gamnak, és azt gondoltam, hogy szük-

ségem lenne szakemberre, aki meg

tudja állapítani, hogy tényleg van eh-
hez a spektrumhoz közöm, vagy nincs.

Hosszas keresgélés után végül sikerült

találnom olyan szakembert, aki meg

tudta nálam állapítani az autizmus

spektrum zavar diagnózist.

– Miben találta másnak magát, mi-

lyen tünetek alapján érezte úgy, hogy

nem olyan, mint a többi ember?

– Többnyire az tűnt föl magamnak ‒

gyerekként az ember nem képes olyan

önreflexióra, hogy felfogja, mi történik

körülötte ‒, hogy sose jókor szólalok

meg, nem nagyon tudom eltalálni, mi-

kor mit lehet, olyanokért büntetnek

meg, amikről nem tudom, miért rosszak,

de nem magyarázzák el. Hamar felfog-

tam, hogy valahogy kilógok a sorból, és

ettől depresszióssá váltam. Ezért alapve-

tően önhibáztató típus vagyok, mindig

magamra vetítettem a dolgokat, azt él-

tem meg, hogy én vagyok a rossz. Soká-

ig azt gondoltam, hogy nem a többiek-

kel van baj, hanem velem. Nagyon ne-

héz volt kikerülni belőle. A mindennapi

problémáimat gyerekként nem tudtam

észrevenni, mert hiszen nem tudtam,

hogy mi a gond. Éltem egy nagy masz-

szában, a napjaim azzal teltek, hogy pró-

báltam túlélni, de gyerekként nem fo-

galmazódott meg a fejemben, hogy va-

jon mitől nem vagyok szerethető.

– Mit érzett olyankor, amikor úgy

gondolta, hogy nem értik meg, amit

mond, amit cselekszik? 

– Felnőtt voltam, amikor megtanul-
tam különbséget tenni a saját érzelme-

im között. Gyerekként nem túl sok ér-

zelmet tudtam megkülönböztetni.

Dühös voltam, meg dühös voltam.

Mindenfajta rossz élményt vagy rossz

érzést düh formájában érzékeltem, és

bizony önbántalmazó voltam. Bele-

vertem a fejem a falba, beleharaptam a

kezembe. Másokat sosem bántottam.

– És ez segített?

– Nyilván nem segített, de csak úgy

tudtam levezetni a bennem keletkező

feszültséget. Nem volt jó megoldási

stratégia, de nem volt más. A környe-

zetem sem tudott erről az állapotom-

ról, honnan is tudhatott volna? Az

1980-as években az autizmustudás

Magyarországon gyerekcipőben járt.

Az enyhébben érintett autizmussal

élőkről való tudás pedig csak a 90-es

évek végén, a 2000-es évek elején ju-

tott be az országba. Azok tudtak ve-

lem, úgymond, jól bánni, akik partner-

ként kezeltek, egyértelmű határokat

szabtak, kiszámíthatók voltak.

– A diagnózis ismeretében mennyi-

ben változott meg az élete?

– Nagyon szerencsés voltam, hogy

addigra, amikor megkaptam a diagnó-

zist, viszonylag jó önértékelésem, ön-

becsülésem alakult ki, köszönhetően

az előző sok-sok év terápiájának. A di-

agnózis annyit tett hozzá az életem-

hez, hogy egészen más szemszögből

tudtam saját problémáimra, története-

imre nézni. Képes voltam olyan bűn-

tudatokat feloldani magamban, ame-

lyeket sok-sok évig cipeltem. Hogy

egy adott helyzetben 10 éves korom-

ban miért úgy válaszoltam, vagy miért

úgy beszéltek velem. Nagyon sok min-

den a helyére került azáltal, hogy egyre

többet tudtam meg magamról az au-

tizmus szemszögéből.

– Terápiákat említett, de ha nem

volt diagnózis, milyen terápiákon vett

részt?

– Kamaszkoromban annyira dep-

ressziós voltam, és olyan sok problé-
mám volt, hogy nagyon hamar pszi-

Lizanka

egy autista lány története

Oravecz Lizanka
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chiátriára kerültem. Sok évig jártam

pszichiáterekhez, pszichológusokhoz,

sokat voltam kórházban is, többnyire

borderline személyiségzavar diagnó-

zissal meg egyéb furcsa diagnózisok-

kal. Fontos elmondanom, hogy nem

az orvosok voltak rosszindulatúak

vagy nem akartak segíteni, egyszerűen

valóban nem volt tudás erről. 22 éves

koromtól volt egy időszak az életem-

ben, amikor semmiféle segítséget nem

vettem igénybe. 24 évesen megismer-

kedtem egy kineziológussal, aki a mai

napig nagyon sokat segít nekem amel-

lett, hogy ma már van autizmusspeci-

fikus szakember is mellettem. 

– Hogyan fogadta a diagnózist?

Megijedt vagy megkönnyebbült? Az

autizmus a társadalom szemében

megbélyegző is lehet.

– Így van. Azért dolgozunk Fekete

Gy. Viktorral mint érdekvédők, hogy

aki erre kíváncsi, annak próbáljuk el-

mondani – abban a szerencsés hely-

zetben vagyunk, hogy mi verbálisak

vagyunk, tudunk beszélni –, kik va-

gyunk, mik vagyunk, hogyan érzünk,

hogyan élünk. Így próbáljuk oldani ezt

a nagyon erős sztereotípiát. A nagyon

berögzült gondolatokat, amelyek az

autistákat övezik, akár például a bán-

talmazás kapcsán. Az emberek azt

gondolják, hogy jaj, autista, akkor ag-

resszív. Nagyon sok minden tévesen

van a fejükben, de nem az ő hibájuk,

mert csak annyit tudnak többségében,

amennyit a filmek közvetítenek.   

A diagnózis nekem azért volt fon-

tos, mert mikor elkezdtünk ebben

Viktorral aktívan tevékenykedni, fon-

tossá vált, hogy úgymond, papírom

legyen róla, egy hiteles dokumentum.

Maga a diagnózis ténye nem döbben-

tett meg, nem töltött el semmiféle

rossz érzéssel, hiszen tulajdonképpen

úgy mentem el diagnosztizáltatni

magam, hogy nagyjából biztos vol-

tam az eredményben.

– Avasson be bennünket a könyv

születésének körülményeibe.

– Azért tartottam fontosnak, hogy

megjelenjen a történetem, és azért is

vállaltam, mint ahogy az első pillanat-

tól kezdve vállaltuk Viktorral arcunkat

és nevünket ehhez a történethez, mert

az volt a célom, hogy ha csak egyetlen-

egy embernek tudok úgy segíteni,

hogy ne kelljen végigmennie ezeken a

„felesleges” diagnózisokon, félrekeze-

léseken, megnemértettségen, akkor

már megérte, hogy én, úgymond, oda-

adom magam egy ilyen könyvnek. És

szerencsére nagyon sok visszajelzést

kapok, hogy sokan magukra ismernek,

és elindulnak ezen az úton. Nem biz-

tos, hogy autizmus diagnózis lesz a vé-

ge, de pusztán azt megélni egy másik

személy története által, hogy nem va-

gyok egyedül, már önmagában nagy

segítség.

– Hogyan készült a könyv?

– Orosz Ildikóval együtt írtuk: én

beszéltem, ő írta. Én nem tudok jól fo-

galmazni, illetve nagyon sok időt és

energiát venne el tőlem, míg Ildikó

profi író, több díja van. Szerencsémre

vállalta ezt a feladatot.

– Tart-e olyanoknak is előadást,

akik szinte semmit sem tudnak az au-

tizmusról? 

– Ezzel kapcsolatban nagyon pozitív

élményt tudok elmesélni. Meghívtak

bennünket egy iskolába, ahol tudták,

hogy majd szeptembertől lesz náluk

egy aspergeres, tehát magasan funkci-

onáló autista kisfiú. Az igazgató szere-

tett volna rá előre felkészülni. Odaren-

delték a tantestületet, hogy ezt meg

kell hallgatniuk, és nem igazán örültek

nekünk, hogy a délutánjukat erre kell

szánniuk. Ahogy azonban elkezdtünk

beszélni, láttuk, hogy egyre inkább ki-

nyílnak, s a végén két és fél órán ke-

resztül beszélgettünk. Kiderült, hogy

legalább nyolc gyerekről sejtik, hogy

ilyen problémája lehet. De jó, hogy

ennyi mindent elmondtunk, tudnak

majd nekik is segíteni, nemcsak annak,

akinek a diagnózisát hivatalosan is

tudják. 

Oda megyünk, ahová hívnak, és

sok helyre hívnak bennünket, s ez

nagyon jólesik. Sokszor már azt kell

mondanunk, hogy nem tudunk el-

menni, mert Viktor is dolgozik, én

pedig egyetemre járok – az ELTE

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai

Karán autizmus spektrum pedagógi-

ája szakirányon harmadéves hallgató

vagyok –, és egy informatikai cégnél

dolgozom.

T. E.

Fekete Gy. Viktor történetét a kö-
vetkező számban olvashatják.

élet autizmussal

„Nehezen viselem a tömött járműveket, mert olyankor óhatatlanul hozzám

érnek. Zavar, ha mögöttem állnak, ezért minden járműben azt a részt kere-

sem, ami legalább két oldalról védett. Egyszer elmeséltem ezt egy előadáson,

és az egyik szülő azt mondta: végre megértett valamit a gyereke viselkedésé-

ből, aki szavakkal nem kommunikál. Ez a kisgyerek rendszeresen beszorítja

magát a metrón a sarokba, de annyira, hogy akkor sem hajlandó elmenni, ha

mindenki hasra esik benne. Nem biztos, hogy ugyanazt vagy ugyanolyan

mértékben éli át, mint én, de ez akkor is iránymutatás a szülőnek, ami javíthat

az életminőségen.”

„[Anyu]… Sem jutalmazással, sem büntetéssel nem tudott rám hatni – ma

már tudom, hogy ez elég gyakori az autista gyerekeknél, és sok fejfájást okoz

a szülőknek. Anyu azt mondta, hogy nem nézhetem meg a kedvenc mesé-

met, vagy nem mehetek át hétvégén a nagyihoz, akkor megrántottam a vál-

lam, és ennyi. De fordítva, a kedvenc csokimmal sem ért el nálam semmit. Ha

valamiről kitaláltam, hogy az úgy van, akkor úgy volt. Ha valamiről kitalál-

tam, hogy nem csinálom, akkor nem csináltam.” (Részletek a Lizanka című
könyvből.)
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Zene szól az egész épületben, ami-

kor belépek. „Megnyugtatja a kliense-

inket, könnyebb a velük való foglalko-

zás” – mondja Mária Múčková, a Ko-

máromi Értelmi Sérülteket Segítő

Társulás által működtetett, nappali el-

látást nyújtó szociális otthon létreho-

zója. A csoportokban szorgalmas

munka folyik: hamarosan itt a farsangi

bál. A terapeuták segítségével készítik

a jelmezeket, hogy a szülőknek ne le-

gyen rájuk gondjuk. Sok ruhájuk van, a

színháztól is kaptak jelmezeket, csak

személyre kell őket szabni. Már na-

gyon várják a bált, hiszen olyankor

nincs terápiás foglalkozás, semmiféle

munka, csak tánc, a jelmezek bemuta-

tása, társasjátékok, jó ebéd, a tanító né-

nik által sütött finom sütemények, vi-

dám farsangi hangulat. Közeledik az

ebédidő, Kečkéš Erik szociális munkás

a közeli Jókai Mór Alapiskolából hoz-

za az ebédet. Máskor átsétálnak, de

most a csúszós út miatt nem akarják

kockáztatni, hogy valakit baleset érjen.

Változások a finanszírozásban

Míg a kliensek ebédelnek, a munka-

társakkal leülünk beszélgetni. „Nehéz

időszakon vagyunk túl” – sóhajt fel

Mária Múčková, aki gyógyszerészként

Down-szindrómás lánya jövőjét sze-

rette volna biztosítani az intézmény

létrehozásával. A társulás nyáron tar-

tott tisztújító közgyűlésén megvált el-

nöki posztjától, alelnökként segíti to-

vább a munkát, Šoóki Ivett szociális

munkást pedig igazgatói teendőkkel

bízta meg. 

Nehéz időszakok korábban is voltak

a szervezet életében. Már a napközi

otthon létrehozása sem volt zökkenő-

mentes, többször kellett költözniük,

míg 2004-ben bérbe kapták ezt a tágas,

volt óvodaépületet. Hosszú időbe telt

az is, míg sikerült szakképzett, munká-
ját szerető munkatársi gárdát kialakíta-

niuk. A csekély fizetés és a szakember-

hiány miatt korábban olyanokat is

kénytelenek voltak alkalmazni, akik jó-

formán azt sem tudták, mi az az értel-

mi sérülés. És amikor már úgy tűnt,

hogy rendben mennek a dolgok, tavaly

január elsején életbe lépett a szociális

szolgáltatásokról szóló törvény módo-

sítása, amely változásokat hozott a fi-

nanszírozásban. „A támogatásnak a bé-

rekre és a járulékokra fordítható részét

Nyitra megye helyett már a munka-

ügyi minisztérium folyósítja. Ott vi-

szont rosszul számították ki a szüksé-

ges összeget, és félő volt, hogy a de-

cemberi fizetésekre már nem jut. Végül

a szponzoroktól és a városházától ka-

pott támogatás segítségével kigazdál-

kodtuk a hiányzó pénzt” – foglalja ösz-

sze röviden a sok fejfájást okozó hely-

zetet Tóth Gábor, aki 2008-tól kezeli

az intézmény pénzügyeit. „Nagyon el

voltam elkeseredve, mert amikor már

rendeződtek a dolgok, és olyan elköte-

lezett, szakképzett munkatársaink van-

nak, akik nem a fizetésért járnak ide –

hiszen amit ezért a felelősségteljes

munkáért kapnak, az nem sok –, a kli-

enseink is megkedvelték őket, és igazi

csapatmunka folyik itt, anyagiak hiá-

nyában veszélybe került az intézmé-

nyünk, miközben minden törvényi

előírásnak megfeleltünk. A gyerekeink

is megszoktak itt, nagyon-nagyon

igénylik, hogy jöhessenek. Elképzelni

sem tudom, mi lett volna, ha nem ka-

punk segítséget” – egészíti ki az el-
hangzottakat Mária Múčková. 

Szponzorok és a városháza támoga-

tását azért kellett igénybe venniük,

mert kölcsönt nem vehettek fel, hiszen

a törvény tiltja, hogy adóssággal kezd-

jék az új évet, ilyen esetben elesnének

minden támogatástól. A húsz kliensre

sem háríthatták át a költségeket. Ők

havi 24 eurót fizetnek az intézmény-

nek, és az ebéd árát térítik az iskolá-

nak. Többet nem kérhetnek tőlük,

ugyanis a rokkantnyugdíjból a létmi-

nimum 1,64-szorosának a kliensnél

kell maradnia, és az idősebbek nyugdí-

ja még ezt az összeget sem éri el.

Egyébként a 480 eurót a szolgálati au-

tó működtetésére fordítják, mert arra

sem a megye, sem a minisztérium nem

ad pénzt. 

A kliensek az iskola elvégzése után,

17-18 évesen jöhetnek hozzájuk, a

legidősebb közülük 46 éves. Reggel

nyolctól délután négyig tartózkodhat-

nak itt, de van, aki már hét órára jön,

mert a szülők dolgoznak. Az, akinek a

szülője gondozási díjat kap, csak négy

órát lehet a napköziben; az új törvény

az ő esetükben csökkentette a támoga-

tást, s bizony ezt is megérzik. Olyan

súlyosan fogyatékos kliensük is van,

aki az állapota miatt nem jár rendsze-

resen, tőle nem kérnek anyagi hozzá-

járulást, s a megyétől és a minisztéri-

umtól sem igényelnek rá. Az anyuká-

nak az is könnyebbség, ha néha eljö-

hetnek; neki is jólesik egyik kicsit el-

beszélgetnie a munkatársakkal, akiktől

tanácsot is kap. Szívszorítóan nehéz
sorsokkal találkoznak. Főleg akkor ne-

Értelmi sérültek napközi otthona 
Komáromban

látogatóban

Az Értelmi Sérülteket Segítő Társulás Komáromban 1997 decemberében

jött létre. Jogi képviselői: Peter Múčka (elnök) és Tóth Gábor (ügyvezető,

gazdasági felelős). A szervezet 1998 júliusától értelmi sérült felnőtteknek

nappali ellátást nyújtó szociális otthont működtet. Igazgatója: Šoóki Ivett.

Munkatársai: Marta Horecká speciális pedagógus, Kečkéš Erik szociális

munkás, Czidor Éva és Mária Markovičová szociális asszisztensek, Beke

Edit és Alena Szalmová ergoterapeuták (gyógyfoglalkoztatók).
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hezedik elviselhetetlen teher az anyá-

ra, ha az apa megfutamodik, és ő egye-

dül marad súlyosan fogyatékos gyer-

mekével.   

Az igazgatónő

Šoóki Ivett 2013-tól dolgozik az in-

tézményben. Már a gimnáziumban el-

határozta, hogy mindenképpen em-

berekkel fog dolgozni, olyan helyen,

ahol kreativitásra is szükség van, segít-

het másoknak, hasznosnak érezheti

magát. Ezért választotta a szociális

munka szakot. Jó döntésnek bizonyult,

és ez az intézmény is jó választás volt,

nagyon szereti a munkáját. Pedig nincs

mindig könnyű helyzetben. Fiatal ko-

ra miatt az is előfordult, hogy valame-

lyik szülő megkérdőjelezte módszerei

helyességét annak ellenére, hogy a

gyermekével jó eredményeket tudott

felmutatni, s az olyan jól érezte magát

náluk, hogy haza sem akart menni.

Voltak pályakezdő kolléganői, akik

hasonló okok miatt el is mentek tőlük.

„Talán kisebb volt bennük a hivatás-

szeretet. Az egyik kellemetlen eset

után én is elgondolkodtam azon, mité-

vő legyek. Rájöttem, hogy egyetlen

napot sem bírnék ki, hogy ne tudjam,

mi van velük, annyi szeretetet kapok

tőlük. Ha csak belépek, nagy örömmel

fogadnak, és azonnal megérzik, ha va-

lami gondom van, vagy szomorú va-

gyok. Én a szülőket is megértem.

Hosszú évek óta állandóan együtt

vannak a súlyosan fogyatékos gyer-

mekükkel, kialakult szokásaik vannak,

kimerültek, nincs erejük változtatni,

aztán jön egy fiatal, aki azt mondja,

hogy másképp kellene csinálniuk” –

avat bizalmába Ivett, miközben látha-

tóan elérzékenyül. Szavai azonnal iga-

zolást nyernek. Jön Vinci, hogy meg-

mutassa, mit rajzolt anyukájának és

apukájának, s elmenőben azt mormol-

ja, hogy „Ivett szomorú”. De az igaz-

gatónő már mosolyog, és lelkesen so-

rolja, hogy három részből áll a tevé-

kenységük: szociális rehabilitáció,

munkaterápia és szakkörök. Négy-öt

fős csoportokban a hat főállású szak-

ember vezeti a foglalkozásokat. Nagy

jelentőségű az intézmény életében,

hogy már ötödik éve együttműködnek

a Regionális Közművelődési Köz-

ponttal. Havonta, kéthavonta külön-

böző foglalkozások vannak: kosárfo-

nás, fába égetés, agyagozás, művészet-

és táncterápia, fotótanfolyam, videó-

készítés..., s a közművelődési központ-

ból küldenek foglalkozásvezetőket,

akik ezeken a találkozásokon az intéz-

mény munkatársait is megtanítják az

egyes tevékenységekre. Gyönyörű kéz-

művestermékek kerülnek ki a kliensek

keze alól. Ezeket különböző városi

rendezvényeken kiállítják, árulják, sőt

már Pozsonyban is voltak vásárban. A

projekt zárásaként novemberben a

Matica-házban állították ki a termé-

keiket, és kulturális műsorral kedves-

kedtek támogatóiknak, szüleiknek, az

érdeklődő közönségnek.

„Mindig van valami meglepetés”

Védenceik fejlődéséhez nagymér-

tékben hozzájárulnak ezek a foglalko-

zások és a napközi otthonban végzett

tevékenység. Ezt Šoóki Ivett is meg-

erősíti: „Zoli például nagyon ügyes sok

területen. Hosszú ideig a szövés kötöt-

te le, aztán az agyagozás kezdte el ér-

dekelni, attól függően, hogy melyik

kolléganő vezette az agyagozást. Ezt is

jól csinálta, most pedig varrni kezdett,

sőt otthon is kért varrógépet. Megtet-

szett neki az, amit a kolléganő varrt, és

ő is szerette volna kipróbálni. Lépésről

lépésre megtanulta, hogyan kell hasz-

nálni a gépet, és most már gyönyörű

dolgokat készít. Csak csodálkozom,

mi mindent meg tudnak tanulni. Zoli

több mint tíz éve itt van, és mindig tud

meglepetést szerezni. Vele történt meg

karácsonykor, hogy az egyik pozsonyi

cég névre szóló karácsonyi ajándékok-

kal kedveskedett a klienseinknek, és ő

véletlenül szlovák nyelvű könyvet ka-

pott. Kapott mellé utalványt is, és biz-

tattuk, hogy azon vehet magának ma-

gyar könyvet, ezt pedig elajándékoz-

hatja. Kicsit szomorkodott, aztán gon-

dolt egyet, és azt mondta, hogy ő in-

kább megtanul szlovákul. És valóban

nekifogott. Otthon is gyakorolja, itt is,

mert magyar és szlovák fiatalok egya-

ránt vannak nálunk. Szóval mindig

van valami meglepetés. Számunkra az

a legnagyobb öröm, ha látjuk, hogy va-

lóban fejlődnek. Itt van például Kris-

tóf, aki annak ellenére, hogy autista,

nagyon barátságos, nyitott a közösség

felé. Viszont közönség előtt nem sze-

ret szerepelni. Akkora haladást értünk

el vele, hogy tavaly már egy egyetemis-

ta lánnyal készült a szereplésre minden

probléma nélkül. Egyébként a munka-
társak nálunk kétnyelvűek, ez feltétel-

értelmi sérültek nappali ellátása

A háttérben balról: Kečkéš Erik, Mária Múčková, Šoóki Ivett, Marta Horecká és a
kliensek (A szerző felvétele)
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nek szabjuk jelentkezéskor. A fiatalok

is eltanulják egymástól a nyelvet. At-

tilát és Zsoltit korábban Magyaror-

szágra hordták, de mivel Attilának

szimpatikus Ingi, az ő kedvéért igyek-

szik szlovákul beszélni. Zsolti meg

Jurkóval barátkozik, neki szeretne

kedvében járni.”

Még mindig a pénzügyek

„Tavaly nagy kiadásaink voltak. Ha-

talmas összegekbe került például az

adatvédelmi törvény alkalmazásával

kapcsolatos tanácsadás, a könyvvizsgá-

ló díja, a dokumentáció vezetésére vo-

natkozó ISO-szabvány. Ezekre tör-

vény kötelez bennünket, pénzt azon-

ban nem adnak rá, a megyétől kapott

támogatásból kell kiszorítanunk, s bi-

zony akkor másra nem jut. Egyébként

több forrásból gazdálkodunk. Nagy

segítség a megyei és minisztériumi tá-

mogatásokon kívül az adófelajánlások-

ból nekünk juttatott rész, és a kliensek

is hozzájárulnak az ellátásukhoz. Azt

tapasztaljuk, hogy általában ugyan-

azok adják nekünk adójuk 2%-át, ke-

vés új adományozó van. Hátrányos

ránk nézve, hogy tavaly óta egyre több

magánvállalkozó él a törvény adta le-

hetőséggel, nem fizet adót, és sajnos,

annak a felajánlásától is elesünk, aki a

határidőnél akár csak egy nappal ké-

sőbb fizeti be az adóját. Egyébként

magunk is meglepődünk, hogy milyen

sokan tudnak rólunk. Az eltelt húsz év

alatt megismertek bennünket” – tu-

dom meg Tóth Gábortól. Az igazga-

tónő szerint ez annak is köszönhető,

hogy a Regionális Közművelődési

Központ rendezvényei ismertek a vá-

rosban, és nagy nyilvánosságot terem-

tenek számukra az említett havi tevé-

kenységek, s a kiállításaikról, műsora-

ikról is rendszeresen beszámol a városi

tévé és a helyi újság. 

A nagy álom 

Minden szülőt aggodalommal tölt el,

mi lesz az önmagát ellátni nem tudó
gyermekével, ha már nem tud gondos-

kodni róla. Šoóki Ivett szerint a törvény

megfeledkezett a súlyosan fogyatékos,

családban nevelkedő emberekről.

Igénybe vehetnek ugyan heti ellátást

nyújtó intézményt, ahonnan hétvégén

hazaviszik őket, de ha még nem érték

el a nyugdíjkorhatárt, és a szüleik már

nem tudnak róluk gondoskodni, speci-

ális intézménybe kerülnek, ahol akár

Alzheimer-kórban vagy szkizofréniá-

ban szenvedőkkel kell együtt lakniuk,

és ez bizony nagyon negatív hatással le-

het rájuk. Ha pedig megöregednek,

marad az idősotthon. 

A szülők aggodalmát osztva az in-

tézmény vezetői is keresik a megol-

dást. A legcélszerűbbnek lakóotthon

létrehozása ígérkezik. Vagy tetőtér-be-

építéssel nyernének szobákat, vagy a

jelenlegi épülethez való hozzáépítéssel.

Az utóbbit választották. „Egy szlovák–

magyar határon átnyúló projekt segít-

ségével fogtunk volna hozzá, de nagy

akadályba ütköztünk: alaptőkére lett

volna hozzá szükség, amelyből elkezd-

hettük volna az építkezést. A pénzt

egy-egy szakasz elkészülése után utó-

lag kaptuk volna meg felváltva Ma-

gyarországtól és Szlovákiától. Mivel

azonban tőkénk nincs, ez a terv nem

valósult meg” – mondta Mária Múč-

ková. Tóth Gábor szerint óriási kocká-
zattal járna egy ilyen projektet banki

kölcsönből megvalósítani. Egy valódi

nagy szponzorra várnak, aki az alaptő-

két biztosítaná számukra. Sajnos, az

uniós kiírások sem vonatkoztathatók a

klienseikre: azok a projektek elsősor-

ban az ún. deinstitucionalizációt, azaz

intézményi kitagolást támogatják. „De

ha itt állna is az épület, nem volna

pénz a fenntartására. Ugyanis kliense-

ink nem képesek az önálló életre, ál-

landó felügyelet kellene számukra, en-

nek finanszírozására pedig nem ka-

punk pénzt.”  

Van egyáltalán megoldás?

*  *  *

Az ebédszünetben megérkezett Sili-

ga Márta, Andrea anyukája. Rövid

időre el tudott jönni a munkahelyéről,

és szívesen elmondja a történetüket.

Andrea fellépett már a galántai vers-

fesztiválon, és bemutatkozott a Caris-

simi szakmai napján is Komáromban.

Nagy öröm a szülőknek, hogy tehetsé-

ges, és szívesen szerepel közönség

előtt, ezért is mindent megtesznek a

fejlődéséért. 

A kezdetek

„Már a születésekor kiderült, hogy

baj van, mert a nyaka köré volt csava-

rodva a köldökzsinór. Rögtön elvittek
bennünket Pozsonyba, és ott agyi gyer-

értelmi sérültek nappali ellátása

A fényképészeti tanfolyam résztvevői (Az intézmény archívuma)
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mekbénulást állapítottak meg. Azonnal

elkezdtük a rehabilitációt, de azt senki

nem mondta meg, hogy mire számít-

hatunk. Fokozatosan tapasztaltunk

meg mindent. A szokottnál később

kezdett el járni. Évente vittük fürdőbe a

csehországi Teplicébe – akkor még

Csehszlovákia volt. Először négyévesen

egy hónapra, én is vele voltam, és mi-

után hazajöttünk, egy hónap elteltével

elindult; korábban csak mászott. Lát-

ványosabb fejlődés a következő évben

kezdődött, amikor augusztustól de-

cemberig volt ott, akkor már egyedül.

A gyógyfürdői kezelések sokat segítet-

tek a mozgásfejlődésében. Szerencsére

érzelmileg nem sínylette meg a család-

tól való távollétet, gyakran látogattuk őt

a férjemmel. Később, 13-14 évesen

Pöstyénben nagyon súlyos esetek közé

került, ez lelkileg megviselte, aztán már

nem vittük többet fürdőbe.”  

A napköziben

„Sok pedagógus van a családban,

verseket, énekeket tanítottak neki. En-

nek köszönhetően háromévesen már

érthetően beszélt. Anyósom a hajdani

hajógyári óvoda igazgatója volt, és

amikor Andrea már tudott járni, vitte

magával. A közösség nagyon jó hatás-

sal volt rá. Magyarok vagyunk, mikor

hétéves lett, a magyar speciális iskolá-

ba akartuk adni, de ott olyan viszonyo-

kat tapasztaltam, hogy úgy döntöt-

tünk, szlovákba adjuk. Számára ez

nem okozott gondot, a fürdőben meg-

tanulta a nyelvet. Itt a klubban is, aki

nem tud magyarul, annak ő tolmácsol.

Kilenc évig járt iskolába, utána Po-

zsonyban tanulhatott volna valamilyen

szakmát. Dilemma előtt álltunk, nem

akartuk elszakítani tőlünk; végül úgy

döntöttünk, hogy maradjon itthon, és

járjon ide a napközibe. Úgysem tudna

érvényesülni semmilyen szakmában a

finommotorika fejletlensége miatt. 

Viszont írni tud, ha nem is gyöngy-

betűkkel, magyarul is, szlovákul is. A

műhelyben dolgoznak: nyír, tépked,

gyöngyöt fűz. Annyira kitartó és be-

csületes, hogy akkor is csinálja, ha már

görcsöl a keze. A rábízott feladatot

mindig elvégzi. Most a farsangi bálra

készülnek, a Raszputyin dalt előadó

énekesnek szeretne öltözni. Itt dolgo-

zik a sógornőm, a férjem húga, Czidor

Éva, ő matematikát tanít neki, és gya-

korolnak a fellépésekre.” 

Szerepelni jó

„Andika akkor érzi elemében magát,

ha szerepelhet, élvezi, ha színdarabot

játszhat. A karácsonyváró vagy az

anyák napi ünnepségen jóformán az

egész műsort rá építik; magyarul, szlo-

vákul egyaránt szerepel. Az alapiskolá-

ban is sokat foglalkozott vele a tanító

néni, vitték őt szavalóversenyre is Ud-

vardra. Gondolkodtunk azon is, hogy

elvisszük Budapestre a Baltazár Szín-

házba vagy színjátszó körbe, de munka

mellett nem tudtuk volna megoldani a

férjemmel. Ha Dél-Komáromban lett

volna valami… 

Nagyon szeret táncolni, bálozni. El-

visszük a mozgássérültek szervezete ál-

tal rendezett bálba, és rengeteget já-

runk színházba. Most a Jókai Színház-

ba készülünk A padlás című darabra,

rendszeresen elmegyünk a városi mű-

velődési központ által szervezett elő-

adásokra, Pestre az Operett- vagy a
Madách Színházba. Nagyon szereti.

Állandó résztvevője a mozgássérültek

szervezete által minden év májusában

megrendezett Ki mit tud?-nak, idén is

készül verssel vagy mesével. Én keresek

neki szövegeket, a sógornőm és az

anyósom kiválasztják, melyik illene

hozzá, és a felkészülésben is segítik.” 

„Féltem őt”

„Sok mindenre képes egyedül, de

önállóan nem tudna létezni. Reggel én

teszem ki neki a ruhát, bár lehet, hogy

ő is meg tudná csinálni. Elvégzi a reg-

geli teendőket, közben reggelit készí-

tek neki, mert a száraz dolgokat nem

tudja megenni, a nyelőizmai nem mű-

ködnek megfelelően. Egyedül nem

nagyon engedem sehová, pedig a só-

gornőm már többször mondta, hogy

legalább bevásárolni meg kellene taní-

tani. Még nem próbálta. Azt megen-

gedem neki, hogy elmenjen az anyu-

kámhoz, aki a lakóházunk túlsó végén,

pár lépcsőházzal arrébb lakik. Felhí-

vom, hogy megy Andika, a lifttel fel

tud menni. Lehet, hogy többet is tud-

na, de féltem őt. Februárban lesz 35

éves, és mintha romlott volna a stabili-

tása. Kiskorában vígan leszaladt a lej-

tőn, mostanában az egyensúlyérzéke

nem olyan, mint lennie kellene. A lép-

csőn is nagyon óvatosan lépked. Bi-

zonytalanabbá vált a járása.” 

A család

„Hál’  istennek nagyon jó családi hát-

teret tudtunk Andreának biztosítani.

A férjem mindig segített. Az öccsének

már családja van, kis unokánk öt hó-

napos. Húga is van, 15 éve meghalt az

ikertestvérem, és örökbe fogadtuk az

akkor 10 éves kislányukat. Kicsit sokan

voltunk a háromszobás lakásban, de

kibírható volt. Nagyon szeretik egy-

mást a testvéreivel. Aggaszt, hogy mi

lesz vele, ha mi már nem tudunk róla

gondoskodni. Egyelőre elhessegetjük

ezt a gondolatot. Jó lenne, ha felépülne

itt a lakóotthon.”

Tóth Erika 

Andrea története

Siliga Márta és Andrea 
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A sokféleség volt a témája az ELTE

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai

Karán tavaly novemberben tartott

hatodik fogyatékosságtudományi

konferenciának. Könczei György

DSc, a konferencia tudományos bi-

zottságának elnöke, a Fogyatékosság

és Társadalmi Részvétel Intézet igaz-

gatója köszöntőjében a szervezők és a

résztvevők közös missziójának nevez-

te a rendezvényt. Olyan gondolkodó-

kénak és cselekvőkének, akik megta-

pasztalták, hogy fogyatékossággal él-

ni nem születéskori vagy szerzett

adottság, „mert azt a társadalom min-

dennapjai és gyakran kifejezetten rej-

tett struktúrái terhelik ránk: sztereo-

típiák, előítéletek, stigma, negligálás

és elnyomás eredményeként”. 

A vitaindító előadást Tom Shakes-

peare brit egyetemi tanár, író, rádiós

műsorvezető, fogyatékosságügyi akti-

vista, stand-up-komikus tartotta a

személyi segítők és a segített szemé-

lyek kapcsolatáról. Beszélt arról a fel-

mérésről, amelyet a segítőkkel és se-

gítettekkel készítettek Angliában. A

szoros közelség miatt az ilyen kap-

csolat nem egyszerű, érzelmileg sok

kockázatot rejt, feszültségek forrása

lehet, gyakran adódhatnak problé-

mák. Mivel munkaadóról és munka-

vállalóról van szó, kollégáknak kelle-

ne nevezni őket; közös célért: a segí-

tett személy önállóságának megvaló-

sításáért dolgoznak. Meg kell szabni a

határokat, biztosítani kell mindkettő-

jük számára a privát szférát. A segítő

mentálisan kifárad, ha folyamatosan

másnak az életét éli, ezért célszerű

több segítővel dolgozni. Stephen

Hawkingnak pl. tizennyolc volt. A

segítőnek meg kell tanulnia, hogy ne

döntsön a fogyatékos személy helyett,

a segítettnek pedig le kell küzdenie

azt a késztetést, hogy hálásnak kell

lennie.

A gondolatébresztő előadást kerek-
asztal-beszélgetés követte arról, ho-

gyan kellene bevezetni Magyarorszá-

gon a személyi segítői rendszert,

amelynek jelenleg nincsenek meg a

jogszabályi keretei. A beszélgetés

résztvevői fontosnak tartják a fogya-

tékossággal élők társadalmi részvéte-

lét, ehhez járulna hozzá a személyi

segítés rendszerszerű megszervezése.  

A fogyatékossággal élő személyek

jogairól szóló ENSZ-egyezmény és a

„semmit rólunk nélkülünk” elv értel-

mében a sérült személyek a velük

foglalkozó tudományos tevékenysé-

gekbe is bekapcsolódnak. Tehát a rá-

juk vonatkozó felsőoktatás vagy ku-

tatások velük együtt lesznek igazán

hitelesek és érvényesek. Az ELTE

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai

Karán a 2015/2016-os tanév 2. félé-

vében indult a participatív oktatás

gyakorlata. Ez azt jelenti, hogy ink-

luzív szemináriumokon egyenrangú

félként tanítanak fogyatékossággal

élő emberek. Így volt ez a konferen-

cián is, hiszen a délutáni öt szekció

munkájába is bekapcsolódtak partici-

patív oktatók. A szekciókban a fo-

gyatékossággal élő nők kiszolgálta-

tott helyzetével, az egyetemen folyó

participatív oktatás gyakorlatával, a

fogyatékossággal élő személyek fel-

sőoktatásbeli lehetőségeivel, a társa-

dalmi innovációkkal, különféle, élet-

minőséget javító segédeszközökkel,

az önrendelkezéssel és az informáci-

ókhoz való hozzáférést lehetővé tevő

könnyen érthető kommunikációval

foglalkoztak. 

Ez utóbbi szekcióban Horváth Pé-

ter László drs, tanársegéd, az ELTE

BGGYK Fogyatékosság és Társadal-

mi Részvétel Intézetének és a Szege-

di Tudományegyetem Gyógypeda-

gógus-képző Intézetének oktatója

munkatársaival a Szegedi Tudo-

mányegyetemen folyó munkát is-

mertette. Gyógypedagógia alapsza-

kos hallgatóknak inkluzív módon,
sérült oktatókkal közösen oktatják a

könnyen érthető kommunikáció

módszerét. A könnyen érthető kom-

munikáció (rövidítése: KÉK, és a szí-

ne is kék) az önrendelkezés megvaló-

sításában segíti az értelmi sérült sze-

mélyeket. Ennek a módszernek, vala-

mint szabályrendszernek az alkalma-

zásával könnyen érthetővé tehetők

számukra az információk. De nem-

csak az említett célcsoportnak segít

lebontani a bonyolult információk je-

lentette akadályokat. Másoknak –

például hallássérült, más anyanyelvű,

szociális hátrányokkal küzdő, ala-

csony iskolai végzettségű, kiskorú,

valamint idős embereknek – is segít-

het abban, hogy eligazodjanak az in-

formációk rengetegében, megértsék

őket, és ennek alapján önálló dönté-

seket hozzanak a mindennapokban

(Éfoész és Inclusion Europe 2009a). 

A könnyen érthető kommunikáció

népszerűsítésére honlap működik

http://kekmagyarorszag.blogspot.com

/2018/ címmel. 
(t)

Semmit rólunk nélkülünk!  

hatodik fogyatékosságtudományi konferencia

Tom Shakespeare előadása. Mögötte
Könczei György (Szaffner Gyula
felvétele)
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Ezzel a címmel tartott konferenciát

tavaly novemberben a Bliss Alapítvány

Budapesten az augmentatív és alterna-

tív kommunikáció szolgálatában álló

eszközökről. Az AAK-módszerek és

-eszközök a beszédre nem képes sze-

mélyek kommunikációját segítik, dr.

Kálmán Zsófiát idézve: megmutatha-

tóvá teszik a kimondhatatlant. Az ala-

pítvány a súlyosan mozgássérült, nem

beszélő gyermekek és fiatalok nevelé-

sével és oktatásával foglalkozik; 2-től

40 éves korig fogad klienseket, s a 6 és

23 év közötti tanköteles gyermekek és

fiatalok számára fejlesztő iskolát tart

fenn. A rendezvényen sérült gyerme-

kekkel foglalkozó nevelő, oktató, fej-

lesztő szakemberek vettek részt; Szlo-

vákiából és Romániából is érkeztek ér-

deklődők. 

Kálmán Zsófia, az AAK magyaror-

szági meghonosítója az AAK sokszí-

nűségéről beszélt. Követelmény a

szakmai tudás, amely komplexitást

igényel, fontos szempont az egyénre

szabás és a folyamatdiagnosztika, azaz

a félévenkénti kontroll, hogy „jó úton

haladunk-e”. Az informatikai háttér-

ről szólva hangsúlyozta, hogy bár ren-

geteg nagyon jó eszköz van, nem elég

csak megvenni, hanem jól is kell tudni

használni őket, ehhez pedig kipróbálá-

si és tapasztalatszerzési lehetőségre

van szükség. Nélkülözhetetlen továbbá

a családokkal való jó együttműködés

és az anyagi biztonság, amely azonban

sokak számára elérhetetlen.  

A konferencián a továbbiakban az

ELTE Társadalomtudományi és Bár-

czi Gusztáv Gyógypedagógiai Kará-

nak kutatási eredményeiről, a Szegedi

Tudományegyetem Fejlődéses és Ne-

uropragmatikai Kutatócsoportjának a

súlyos beszédfogyatékos emberekkel

végzett munkájáról hangzottak el elő-

adások. Hallhattunk külföldi példákat

az eszközökhöz való hozzáférésre vo-

natkozóan. Érintett szülők számoltak
be arról, hogy gyermekük és családjuk

életében milyen minőségi változást

hozott az AAK használata. Egy édes-

anya azt mutatta be, hogy a szokásos

gyermekjátékokat otthon és a játszóté-

ren hogyan lehet úgy adaptálni, hogy

halmozottan sérült, nem beszélő gyer-

meke is együtt játszhasson ép társaival. 

Ezek a gyermekek az iskolában is

egyéni segítséget igényelnek. Hallhat-

tunk a pedagógusok által számukra

hatékonynak tartott megoldásokról.

Két érintett felnőtt előadásából a fel-

nőttéletben, a foglalkoztatásban és a

közügyek intézésében való önállóság

és önrendelkezés lehetőségeit ismer-

hettük meg. Egyikük, Borzási Tamás

blogot vezet a Facebookon. Bejegyzé-

seiben arról ír, hogy milyen az élet ke-

rekesszékkel és beszéd nélkül. 

Sok szó esett olyan kommunikációs

eszközökről és használatukat lehetővé

tevő kiegészítőkről, amelyek segítségé-

vel a súlyos mozgássérült, beszédfo-

gyatékos emberek önállóan vehetnek

részt környezetük napi életében. A

technológia rohamos fejlődésének kö-

szönhetően évről évre jelennek meg

újdonságok és a használatuk elsajátítá-

sához szükséges szolgáltatások. Példá-

ul léteznek olyan hangszerek, ame-

lyekkel azok az emberek is átélhetik a

zenélés élményét, akik a maguk erejé-

ből alig tudják mozgatni a végtagjai-
kat. A résztvevők kipróbálhatták az

adaptált játékokat, a szemmel vezérel-

hető, a képkommunikációs kommuni-

kátort, a hangot adó elektronikus

kommunikációs eszközt és a fejmoz-

gással irányítható elektromos kere-

kesszéket is. Ezek a súlyos, halmozott

sérüléssel élő emberek életminőségét

javítják.

A konferencián bemutattak egy vi-

deót a Világnyitók c. rendezvényről,

amelyet több fogyatékosszervezettel

közösen a konferenciának is helyszínt

adó, a Bliss Alapítvánnyal évek óta

együttműködő Újbuda Önkormány-

zata szervez minden évben a fogyaté-

kos emberek világnapja alkalmából.

Negyedik osztályos tanulók tízállomá-

sos, játékos érzékenyítő tréningen aka-

dályról akadályra ismerkednek meg

sérült embertársaik életével, és megta-

nulják, hogyan tudnak jól a segítsé-

gükre lenni.  
(t, eselyekutcaja.ujbuda.hu)

AAK-kirakó

konferencia

Az egyik szülő a tapasztalatairól beszél
Kálmán Zsófia előadása
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Tavaly novemberben tartotta első

szakmai konferenciáját a Szlovákiai

Magyar Pedagógusok Szövetségének

tagszervezeteként 2018 márciusában

létrejött Speciális Fejlesztő Szakmák

Országos Társulása (SFSZOT). Lét-

rehozása a párkányi Artis Centrum

alapítóinak: Barthalos Réka konduk-

tornak és Melecski Júlia gyógypeda-

gógusnak a nevéhez fűződik. Elnöke

Barthalos Réka lett.

Egy ilyen szakmai szervezet hiányát

az Artis Centrum megalapítása után

kezdték érzékelni, amikor többféle ne-

hézséggel találták szembe magukat. A

Magyarországon diplomát szerző

szakemberek miután hazajönnek, ne-

hezen tudnak elhelyezkedni. Az oko-

kat elsősorban a diplomahonosítás kö-

rüli bonyodalmakban kell keresni.

Nem voltak kapcsolataik magyar ajkú

szakemberekkel, magyar nyelvű szak-

mai konferenciák hiányában továbbra

is Budapestre kellett járniuk tovább-

képzésekre. „Hiányzik nálunk a gyer-

mekekkel foglalkozó szakemberek

közti kommunikáció. Az egyébként is

ritkaságnak számító magyar szakem-

berek egymástól elszigetelve dolgoz-

nak, nincs együttműködés, sokszor

nem is tudunk egymásról. A gyermek

teljes körű ellátását csakis csapatmun-

kában, egymást segítve és kiegészítve

lehet elképzelni” – válaszolja a társulás

megalakulásának okait firtató kérdé-

semre Melecski Júlia. „Azt láttuk –

folytatja Barthalos Réka –, hogy a szü-

lők sem tudnak a lehetőségekről. Azo-

kat a szakembereket szeretnénk össze-

fogni, akik ténylegesen részt vesznek a

fejlesztésben. Minőségbiztosításra tö-

rekszünk, ugyanis sok esetben azt ta-

pasztaltuk, hogy a gyors kurzusokon

történő szakmai képzés nem nyújt

mély és minőségi tudást. A szülők nem

kellőképpen tájékozottak, és néha nem

jól választanak, mert nincs kitől taná-

csot kérniük, hogy melyik terápia volna

jó a gyermeknek.” 

Az oktatás- és egészségügyben tevé-

kenykedő, magyarul beszélő szlovákiai

gyakorló fejlesztő szakembereket

(pszichológus, gyógy- és speciális pe-

dagógus, gyógytornász, logopédus,

szociális munkás, egyéb terapeuták)

várják maguk közé. Jelenleg a tagok

száma meghaladja a hatvanat. Az or-

szág nyugati részéből jelentkeztek töb-

ben, és nem tudni, hogy a távolabbi ré-

giókban kisebb-e a szerveződés iránti

érdeklődés, vagy ott eleve kevesebb a

magyar szakember. A tagjelöltnek ki

kell töltenie az SZMPSZ honlapján

található online jelentkezőlapot, és

csatolnia a diplomáját vagy a képzett-

ségét igazoló tanúsítványt. „Így pró-

báljuk kiszűrni azokat, akik nem meg-

felelő végzettséggel próbálnak fejlesz-

tő tevékenységet folytatni – mondja

Barthalos Réka. – Szervezetünk tagjai

első kézből kapnak tájékoztatást a to-

vábbképzési lehetőségekről, magyar-

országi szakmai konferenciákról. Köz-

vetítő szerepet is vállalunk. Adatbázi-

sunk nagy segítségünkre van, ha valaki

munkát kínál, szakembert keres vala-

milyen feladathoz. Ilyenkor e-mailben

tájékoztatjuk a tagokat a lehetőségek-

ről. Kapcsolatokat tudnak kialakítani

egymással, szakmai kérdésekről is le-

hetőségük van konzultálni.” 

A novemberi konferenciának is az

volt a célja, hogy a szakemberek ismer-

kedjenek, elkezdjenek beszélgetni egy-

mással. Felszínre kerültek azok a prob-

lémák, amelyek a szívüket nyomják. Ki-

derült, hogy sokszor egymás szakmai

kompetenciáival sincsenek tisztában.

Ahhoz, hogy ha többet már nem tud-

nak segíteni, továbbküldjék más kollé-

gához a gyermeket, szakmai alázat kell.

A tanácskozás kerekasztal-beszélgetés-

sel zárult. Örömmel fogadták, hogy je-

len volt Prékop Mária, az oktatási mi-

nisztérium kisebbségi főosztályának ve-

zetője. Főként a diplomahonosítás te-

rén várnak tőle segítséget.

Melecski Júlia a novemberi konfe-

rencia legnagyobb hozadékának az új

kapcsolatok születését tartja. „Sok ha-

sonlóan gondolkodó ember talált egy-

másra. Hasznos előadásokat hallhat-

tunk az egyes szakmák területéről, így

jobban kirajzolódtak a kompetenciaha-

tárok, megismerhettük egy kicsit egy-

más munkásságát, az egyes szakmákat

érintő problémákat vagy a jó gyakorla-

tokat. További konferenciák, tanfolya-

mok, továbbképzések szervezésével

szeretnénk lehetőséget teremteni szak-

mai kapcsolatok kialakítására, segítsé-

get nyújtani a diagnosztika területén

egy egységesített rendszer kiépítéséhez.

A tagokkal közösen szeretnénk alakíta-

ni a társulás arculatát, és más, menet

közben felmerülő igényekre is igyek-

szünk majd megoldást találni.”
T. E.

Fejlesztő szakemberek társulása

esemény

Kerekasztal-beszélgetés (Az SFSZOT archívuma)
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Rovatunkban ezúttal a

parkolási kártyával és az

autópályadíjjal kapcsolatos

tudnivalókról lesz szó. 

Parkolási kártya

Ilyet az a súlyos fogyatékossággal élő

személy igényelhet, aki állapota követ-

keztében gépkocsival történő egyéni

szállításra jogosult, mindkét szemére

vak, illetve akinek a fogyatékosságát

vagy betegségét tartalmazza a súlyos

egészségkárosodás pénzbeli kompenzá-

lásáról szóló, 447/2008-as sz. törvény

(legújabb módosítása 2018. július else-

jétől hatályos) 18. sz. melléklete. A listát

előző számunkban ismertettük. 

Gépkocsival történő egyéni szállí-

tásra az a személy jogosult, aki nem

tud eljutni a tömegközlekedési eszkö-

zökhöz, nem tud be- és kiszállni, illet-

ve fogyatékossága miatt nem képes a

tömegközlekedési eszközön olyan

módon tartózkodni, hogy ne sérülne

emberi méltósága. A lakhely szerint il-

letékes munka-, szociális és családügyi

hivatalhoz benyújtott igényléshez or-

vosi szakvéleményt kell csatolni. Nem

feltétel, hogy az igénylőnek saját gép-

kocsija legyen.

A parkolási kártyát jól láthatóan a

szélvédő mögé kell helyezni. Haszná-

lata csak a tulajdonosával összefüggés-

ben engedélyezett, egyébként nem te-

hető ki. A fogyatékos személy vagy az

őt szállító jármű vezetője használhatja

a kerekesszéket ábrázoló piktogram-

mal jelzett parkolóhelyet, olyan helyen

is várakozhat, ahol a várakozást jelző-

tábla tiltja, szükség esetén olyan helyre

is behajthat, ahová csak korlátozottan

lehet gépkocsival behajtani, továbbá a

gyalogoszónába is, ha ezzel nem ve-

szélyezteti a közlekedést.

A parkolási kártya minden EU-

tagországban használható, de utazás

előtt érdemes érdeklődni vele kapcso-

latban, mert a kedvezmények nem

azonosak. 

Autópályán – ingyen

Az autópálya-matricáról szóló tör-

vény értelmében 2015. január elsejétől

nem kell autópályadíjat fizetniük

azoknak a fogyatékossággal élő sze-

mélyeknek, akiknek van parkolási kár-

tyájuk (korábban csak azokat mentesí-

tették a díj fizetése alól, akik ún. ben-

zinpénzt kaptak). A törvény értelmé-

ben több jogi személy is felmentést

kérhet a díj fizetése alól, többek között

a szociális szolgáltatást nyújtó szerve-

zetek, intézmények. 

Ennek feltétele, hogy az érintett in-

tézmény vagy személy kérvényezze a

fizetés alóli felmentést. Ezt az év bár-

melyik időszakában megteheti. Két

módja lehetséges: az interneten a

www.eznamka.sk portálon keresztül

vagy pedig személyesen. Akik szemé-

lyesen szeretnék leadni kérvényüket,

azok Szlovákia-szerte csupán nyolc ki-

rendeltséget vehetnek igénybe; listájuk

itt található: 

https://eznamka.sk/sk/

zakaznicke-miesta/zoznam-

obchodnych-miest?t=7. 

Ügyfélszolgálatuk pedig a nap 24

órájában a 02/32 777 777-es telefon-

számon átfogó tájékoztatást nyújt,

reggel hat és este tíz óra között magyar

nyelven is. 

Mindkét esetben a következőkép-
pen kell eljárni:

– ki kell tölteni egy kérvényt, a

nyomtatvány neve: Žiadosť o oslobo-

denie od platenia úhrady za užívanie

diaľníc a rýchlostných ciest pre držite-

ľov parkovacieho preukazu ŤZP (le-

tölthető a www.eznamka.sk honlapról);

– a kérvényhez csatolni kell a for-

galmi engedély és a parkolási kártya

mindkét oldalának a fénymásolatát.

Fontos tudni, hogy díjmentesen

csak akkor lehet az autópályán közle-

kedni, ha már megérkezett az enge-

dély visszaigazolása. Az engedély csak

Szlovákia területére érvényes, külföl-

dön a parkolási kártya tulajdonosa

nem mentesül az autópályadíj fizetése

alól.

További fontos tudnivaló, hogy ma-

gánszemélyeknek az engedélyt nem

kell minden évben megújíttatniuk. Jo-

gi személyeknek viszont évente kell

kérvényezniük a díjmentességet.

Mivel az engedély konkrét sze-

mélygépkocsira érvényes, a díjmentes-

ség abban az esetben is fennáll, ha nem

tartózkodik benne a parkolási kártya

tulajdonosa, illetve a kártya nincs kihe-

lyezve a szélvédő mögé.

Köböl Tibor szociális tanácsadó,

a kormány Emberi Jogi, Kisebbségi

és Esélyegyenlőségi Tanácsa

Fogyatékosügyi Bizottságának tagja

Ha valakinek bővebb tájékoztatásra

van szüksége, bátran forduljon munka-

társunkhoz telefonon: 0948 046 672
vagy e-mailben: mail@koboltibor.sk.

Parkolási kártya

tanácsadó
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A fogyatékos emberek világnapján,

december 3-án tartották tavaly A jobb

velünk a világ című díjkiosztó gála-

műsort a budapesti Nemzeti Színház-

ban. A programot kezdeményező

Nem Adom Fel Alapítvány, továbbá a

Salva Vita Alapítvány, a KézenFogva

Alapítvány, az Emberi Erőforrások

Minisztériuma és a Nemzeti Színház

támogatásával egy különleges ünnepi

est során olyanok vehettek át díjat,

akik példamutató módon segítik a

megváltozott munkaképességű em-

berek életét, nevelését és speciális

munkakörülményeik megteremtését.

Ezek az elismerések egyszersmind

felhívják a figyelmet a fogyatékosság-

gal élő emberek integrációjának fon-

tosságára. 

A gálán ünnepélyes keretek között

átadták az Esélyteremtésért díjakat, a

Fogyatékosságbarát Munkahely díjat,

a Példakép díjat, a Munka-Társ díjat, a

KézenFogva nevelőszülői díjat. Ez

utóbbit olyan nevelőanya vehette át

családjával, aki áldozatos, hivatástu-

dattal végzett munkája során 22 gyer-

meknek teremtett szeretetteljes és biz-

tonságos otthont.  

Nagy örömmel vettük, amikor a

Nem Adom Fel Alapítvány munka-

társa felkérte Petőcz Balázst, hogy

mondjon verset ezen a gálán. A felké-

rés nemcsak számára volt megtisztel-

tetés, hanem az Értelmi Sérülteket Se-

gítő Társulás dunaszerdahelyi szerve-

zetének is, hiszen Balázs kezdettől

fogva szervezetünk tagja. Könnyű dol-

gunk van, mert ha szervezetünket egy

rendezvényen képviselni kell, általában

ő jut eszünkbe, hiszen sok verset tud –

bátran, érthetően – elszavalni. 

Balázst családja nagy szeretettel veszi

körül születése óta. Ő jó példa arra,

hogy ha a gyermeket rendszeresen fej-

lesztik, és hisznek munkájuk sikerében,

akkor előbb-utóbb el is érik a céljukat.
Sok példa van arra is, hogy fejlesztéssel

és erős akarattal, odafigyeléssel a sérül-

tek állapota rácáfol a kezdetben adott

orvosi szakvéleményre. Szervezetünk-

ben is volt egy hallássérült lány, akiről

azt mondták, hogy sohasem tanul meg

írni-olvasni. Ő az édesanyja kitartó

akarata, segítsége eredményeként újság-

író lett, és ma már több diplomája is

van. Nem szabad megalkudni a sorssal,

és a kis eredményeket is meg kell be-

csülnünk. Az is fontos, hogy a szülőben

ilyenkor jó érzés alakul ki, hogy „én

mindent megtettem, nem adtam fel”. 

Balázs szerencsés ember: neki meg-

adatott ez a törődés. Édesanyja rend-

szeresen hordta logopédushoz fejlesz-

tésre, később magántanárok is foglal-

koztak vele, verseket tanítottak neki. A

kemény munkának meglett az ered-

ménye. Felfigyeltek rá, hogy szépen

szaval, és nagy örömmel áll ki a szín-

padra. Van mondanivalója az embe-

reknek, egyben üzenetet ad át: „Fogadj

el! Én is értékes ember vagyok, a

Down-szindróma jegyeivel együtt is.

Tudok értékeket átadni, és ez az érték

elsősorban a szeretet.” Sokak számára

ismertek ezek a sorok: „Isten hat nap
alatt teremtette a világot. A hetediken

megpihent, körülnézett, majd a nyol-

cadikon megteremtette a downosokat,

hogy több szeretet jusson a földre.”

(Az idézet forrása: Szalay Kriszta És a

nyolcadik napon c. filmje. A történet

egy Down-szindrómás gyermekét

egyedül nevelő anyáról, a szeretet ere-

jéről és az elfogadásról szól.)

*  *  *

A próbákra én kísértem el Balázst a

Nemzetibe. Nagy szeretettel fogadtak

bennünket: Fehér Tibor Jászai-díjas

színművész és Kováts Karolina. Pár

alkalom után már teljesen otthonosan

éreztük magunkat a színházban. Az

első találkozásunkkor Balázs elmon-

dott egy verset, aztán többet is. Nagy

sikert aratott. Beszélgetésünk során

az is kiderült, hogy Dunaszerdahe-

lyen már eljátszotta a kis herceg sze-

repét (cikkünk a Carissimi 2018/6.

számában ‒ a szerk.). Így jött az ötlet,

hogy a versen kívül legyen igazi játék

is, ha már egyszer a Nemzetiben sze-

repel. Következtek a próbák Fehér

Tiborral. Ezeken mindenki jól érezte

magát, igazi jókedv és szeretet légkö-

rében zajlottak. Balázzsal örömmel
jártunk oda, és feltöltődve érkeztünk

Petőcz Balázs a Nemzeti színpadán 

esemény

Fehér Tibor és Petőcz Balázs A kis hercegből ad elő a Nemzeti Színházban
(Eöri Szabó Zsolt felvétele)
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Megjelent a Fogyatékosság és Tár-

sadalom című folyóirat 2018/2. száma.

Kiadó: Eötvös Loránd Tudo-

mányegyetem Bárczi Gusztáv

Gyógypedagógiai Kar

Főszerkesztő: Hernádi Ilona

„A Fogyatékosság és Társadalom

interdiszciplináris szakmai-tudomá-

nyos periodika nyomtatott formában

2009 óta van jelen a hazai tudományos

életben. Létrehozásának ötlete 2007-

ben Könczei György fejében született

meg. Az e-folyóirat elindításával a ré-

gi-új szerkesztőség célja, hogy a közel

tízéves múlttal rendelkező kiadvány

értékeit, hagyományait megőrizve, an-

nak tartalmát a lehető legszélesebb ol-

vasóközönséghez juttassa el. 

A Tanulmányok rovatban kizáró-

lag anonim módon lektorált tudo-

mányos írásokat közlünk. 

A Tiszta forrás rovatunkban fo-

gyatékossággal élő személyek hangjai

szólalnak meg élettörténetekből, no-

vellákból, versekből, blogokból vagy
publicisztikákból. 

A Fórum rovat egyrészt fogyaté-

kosságügyi témák megvitatására kí-

nál szakmai fórumot, másrészt hi-

ánypótló kezdeményezésként olyan

munkákat is várunk, amelyek nem

kifejezetten fogyatékosság témában

íródtak, azonban az inspiráló gondo-

latcsere folytán hozzájárulhatnak a

fogyatékossággal élő emberek társa-

dalmi helyzetének, a fogyatékosság

jelenségének kiterjedt vizsgálatához,

értelmezéséhez.

A Szemle rovat a fogyatékosság

szempontjából releváns kötetek, mű-

vészeti alkotások bemutatásának, is-

mertetésének, kritikájának ad helyet.

A folyóirat évente kétszer jelenik

meg a fogyatekossagtudomany.elte.hu

oldalon” – olvasható a www.barczi.elte.hu

ismertetésében.

A tartalomból: 

Horváth Zsuzsanna: Mozgás és

testtudat – egy módszer tükrében

Mikola Orsolya Irén: Tévút vagy

valódi út? Esetek és gondolatok a Fo-
gyatékosjogi ENSZ-egyezménybeli

„észszerű alkalmazkodás” fogalmá-

nak értelmezése kapcsán

Loványi Eszter: Híd a csend és a

hangok világa között? Szemléletfor-

málás segítőkutyákkal a hallássérült

személyek társadalmi beilleszkedése

érdekében

Tóth Károly: Színésszé miképp

válhatok a színpadon?

Antal Zsuzsanna: Mégis, kinek az

élete?

Faragó Anna: Te tudtad

Futár András: „Én”-vers (2018)

Hoffmann Rita: Nézem a vako-

kat... és azokat, akik őket nézik

Tóth Tímea: Gondolatok a „más-

ság”-ról és az elfogadásról saját törté-

netem kapcsán

Kritikai fogyatékosságtudomány

Lányiné dr. Engelmayer Ágnes:

Könczei György és Hernádi Ilona

(szerk.): Az esélyegyenlőségtől a Tai-

getoszig? Fogyatékosságtudományi

eredmények a „másik oldal” megérté-

séhez 

Kozma Turnpenny Ágnes: Kön-

czei György, Hernádi Ilona, Kunt

Zsuzsanna, Sándor Anikó: A fogya-

tékosságtudomány a mindennapi
életben

folyóirat-ajánló

haza. Nemegyszer a próba után meg-

néztünk egy-egy előadást. Pl. a

Csongor és Tündét, ahol Fehér Tibor

játszotta Csongort. Balázs az előadás

közben azt kérdezte tőlem: „Én tény-

leg ezen a nagy színpadon fogok sze-

repelni Tibivel?” „Igen” ‒ válaszoltam

örömmel.   

Eljött a várva várt nap. Balázs nem

izgult, mert ő biztos magában. Úgy

lép a színpadra, hogy úgyis minden

rendben lesz! Tibivel igazán jó játsza-

ni, mert ő is mindig jókedvű. Az elő-

adás remekül sikerült. Hatalmas tap-

sot kaptak, nagyon nagy sikerük volt.

Tibor ajándékot is adott Balázsnak:

egy fényképet, amely őt magát ábrá-

zolja egy nagy macival. A pillanatot,

ahogy Tibor és Balázs ‒ a képpel a ke-

zében ‒ fogadja a közönség tapsát,

Eöri Szabó Zsolt örökítette meg, és az

egyik közösségi oldalon a következő

gondolatokat fűzte a felvételhez: 

„Ehhez a képhez most két történet

is köt, azon túl, hogy fotóztam őket.

Balázs és Tibor A kis hercegből

mondtak részletet, a róka és a kis her-

ceg találkozását. Régen, régen, régen

én is mondhattam ezt a szöveget a

színjátszó körünkben, így mikor

meghallom, mindig kicsit gyorsab-

ban ver a szívem. A másik pedig a fo-

tóm Balázs kezében, amit a Nemzeti

Színház büféjének faláról választott

magának, mert a közös munka során

megszerette Tibit és ezt a képet.

(Ahogy tetszik-próba 2014, rendező

Silviu Purcărete, Célia: Fehér Tibor.)

Hát nem szép? És még valami: na-

gyon jók voltak! Grat, fiúk!” (A felvé-

tel mostani számunk címlapján lát-

ható. Köszönjük a képek közlésének

lehetőségét! ‒ a szerk.)

Balázs a kép mellé a macit is meg-

kapta, hogy emlékezzen erre a csodá-

latos estére meg Tibire. Ő volt az

egyetlen fogyatékossággal élő prózai

szereplő a gálán.

Az előadást fogadás követte, ahol a

sérült emberek foglalkoztatásának

egyik példájaként a Nem Adom Fel

Café & Barnak, Budapest első, sérül-

tek által működtetett kávézójának

dolgozói szolgáltak fel. 

Balázs ezt a sikert folyamatos, kitar-

tó munka árán érte el. Nem a semmi-

ből jön az ilyesmi, de a kitartó munka

meghozza gyümölcsét! Erre biztatunk

másokat is. 

Lanstyák Edit

Fogyatékosság és Társadalom 
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Tavaly tizenkilenc, fogyatékossággal

élő vagy beteg gyermeket nevelő csa-

ládnak nyújtottunk támogatást külföl-

di orvosi kivizsgálásra, külföldi és itt-

honi rehabilitációra, fejlesztésre, fogá-

szati kezelésre, valamint gyógyászati

segédeszközök vásárlásához. Ismét

hozzájárultunk a fogyatékos gyerme-

ket nevelő családok kovácspataki nyári

táborának költségeihez, és támogatá-

sunkkal 100 személy vehetett részt

szeptemberben a sérült gyermekek

napján a budapesti állatkertben.  

Február. A Kárpát-medencei Csa-

ládszervezetek Szövetsége (KCSSZ)

által életre hívott Családlánc tagjaként

részt vettünk Budapesten a külhoni

magyar családok évének nyitókonfe-

renciáján és az Országházban tartott

családi napon. 

Április. Tizedik alkalommal voltunk

társszervezői az értelmi fogyatékos fia-

talok galántai versfesztiváljának. A

résztvevőknek a Sipos–Vadkerti–Zsap-

ka trió adott nagy sikerű koncertet. 

Május. A Civil szervezetek erőfeszí-

tései a család védelmében c. konferen-

cián Somorján Bauer Edit kuratóriu-

mi tag tartott előadást. 

Június. A Magyar Gyermek- és Ifjú-

ságvédelmi Szövetséggel (MAGYISZ)

közösen megkoszorúztuk a felvidéki

gyermekáldozatokért és az 1940-es

években elhurcolt családok emlékére

állított emléktáblát Nagymagyaron. A

Pozsonyi Magyar Intézet meghívására

több, fogyatékossággal élő gyermeket

nevelő család nézhette meg a V4-es or-

szágok hivatásos néptánccsoportjainak

Táncünnep c. gálaműsorát a pozsonyi

Hviezdoslav Színházban.

Szeptember. Részt vettünk Galán-

tán a Konrádko Pt. által szervezett, au-

tizmussal foglalkozó szakmai napon.

A Családlánc meghívására fogyaté-

kossággal élő gyermeket nevelő csalá-

dok is megtekinthették a budapesti

Erkel Színházban a Carmina Burana

c. előadást. 

Október. Akadálymentesítés a szí-

vekben és a fejekben címmel szakmai

napot tartottunk Komáromban a Se-

lye János Egyetemen szülőknek, szak-

embereknek és fogyatékossággal élő

fiataloknak, s vendégül láttuk a balas-

sagyarmati Éfoész Elfogadásért

Önérvényesítő Egyesület nyolc tagját

is. A MAGYISZ és a Carissimi közös

szervezésében négy közép-szlovákiai

iskolában volt a sajátos nevelési igényű

gyermekek nevelését érintő szakmai

előadás és beszélgetés. Részt vettünk

Dunaszerdahelyen a Velő Pt. által

szervezett Kultúrával az akadályok el-

len című rendezvényen. 

November. Ott voltunk Budapesten

az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypeda-

gógiai Karán tartott hatodik fogyaté-

kosságtudományi konferencián, a Bliss

Alapítvány AAK-kirakó c. konferen-

ciáján, a KézenFogva Alapítvány által

szervezett, Családok és szolgáltatók

szerepe a fogyatékos emberek jogainak

érvényesítésében c. konferencián; Du-

naszerdahelyen a KCSSZ által szerve-

zett Kárpát-medencei demográfiai

konferencián, a Szlovákiai Magyarok

Kerekasztalának tanácskozásán, és be-

mutatkoztunk Komáromban az

SZMPSZ Speciális Fejlesztő Szak-

mák Országos Társulásának első szak-

mai konferenciáján. 

A Carissimi Nonprofit Alap önkén-

tes szervezet – kuratóriuma térítés-

mentesen végzi munkáját. Tevékeny-

ségünket tavaly a Bethlen Gábor Alap,

a Pozsonyi Magyar Intézet, az Euró-

pai Néppárt, a somorjai Bauer és Po-

gány család segítette pénzadománnyal,

valamint jó szándékú emberek adófel-

ajánlásukkal, munkájukkal. 

A Kisebbségi Kulturális Alap, az

OTP Banka Slovensko, a Bethlen Gá-

bor Alap, a KCSSZ, a sárosfai Vörös-

kereszt, továbbá magánszemélyek: Il-

lés István (Pozsony), Máté Béláné és

Nagy Szilveszterné (Újlót), Füleky

Éva és Pál (Pozsony), dr. Dolán Rózsa

gyermekorvos (Magyarbél) támogatá-

sával, valamint a Pozsonyi Magyar In-
tézet által a Muzsikás együttes adven-

A Carissimi Nonprofit Alap 2018-ban

visszatekintés

Szakmai nap Komáromban (M. Nagy László felvétele)

A jogi személyek és azok a természetes személyek, akik maguk készítik adó-

bevallásukat, az adóív megfelelő részébe írják be a Carissimi adatait: IČO:

31821910; právna forma: neinvestičný fond; obchodné meno/názov: Carissimi

n. f.; sídlo-ulica: Nám. 1. mája; číslo: 10-12; PSČ: 81106; obec: Bratislava. Az

alkalmazottak a lapunkban vagy a honlapunkon található nyilatkozatot töltsék

ki, és az adó befizetését igazoló nyomtatvánnyal (ezt a munkaadójuk tölti ki)
együtt április 30-áig juttassák el a lakhelyük szerint illetékes adóhivatalba. 
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Horváth Reni fotós (sokan Horen-

ként ismerik) számtalan esküvőn fény-

képezett már, de portréfotósként is el-

ismert. Tíz éve dolgozik a szakmájá-

ban, és az évfordulót rendhagyó kiállí-

tással szerette volna megünnepelni.

Megszólított 29 felvidéki ismert és

aktív nőt, olyanokat, akik sokak szá-

mára példaképek lehetnek művészi

munkásságukkal vagy egyéb tevékeny-

ségükkel. Olyanokat, akik igazán ele-

venek, s a kiállításnak is ezt a címet ad-

ta: A nőci ha eleven.

Az ősz folyamán elkészítette a kivá-

lasztott modellek ősz ihlette portréit,

hogy november utolsó napjára kiállí-

tássá rendezze őket. A képek megál-

modása, a fotózás és az utómunkák

mellett mindegyikükkel készült inter-

jú is. Ezeket decemberben és január-

ban a Paraméter internetes portálon

olvashatták azok, akiket érdekelt, hogy

ki van egy-egy mosolygó arc mögött.

Reni szerette volna, ha a rendezvény

egy magasabb célt is szolgál, ezért a ki-

állítás másnapján a helyszínül szolgáló

dunaszerdahelyi Buena kávézóban két

hétig tartó jótékonysági adomány-

gyűjtés is kezdődött. A befolyt ado-

mányokból a szervezők három kör-

nyékbeli nehéz sorsú család karácso-

nyát szerették volna szebbé tenni. 

A közösségi médiában rengeteg

megosztás, beszámoló, bejegyzés nép-

szerűsítette a kiállítást és adomány-

gyűjtést. A szervezők és a modellek ar-

ra kérték ismerőseiket, hogy akinek

módja van rá, akár csak egy kávé árával

támogassa a három családot. A felhí-

vás rengeteg embert megmozgatott a

régióban. 2004 euró gyűlt össze, s ezt

egyenlően osztották el a három kivá-

lasztott család között.

Póda Andriska másfél éves. Több

súlyos mozgásszervi rendellenességgel

született, családja hatalmas energiákat

fektet a fejlesztésébe. A terápiák ára

több száz euróra rúg havonta, ezért a

projekt szervezői természetesnek tar-

tották, hogy hozzájuk kerüljön a be-

folyt adomány harmada.

Az Alistálon élő Keméň család

négy kisfiút nevel, egy- és ötéves iker-

párt. A két idősebb fiúcskát autizmus-

sal diagnosztizálták. Az anyukának a

nagymama segít a négy gyermek ellá-

tásában, s anyagilag nehéz helyzetben

vannak, mert egy keresetből élnek. Az

adományt nagy örömmel fogadták, az

anyuka tanulásra fordítja az összeget.

Régóta szeretett volna elsajátítani egy

olyan terápiás módszert, amellyel ja-

víthatja autista fiai képességeit, s janu-

árban már bele is kezdett a tanulásba.

Harmadikként Hajlík Gyöngyihez

érkezett az adomány. Padányban él, itt

neveli két kisgyermekét, a kisebbik

még egyéves sincs. A család az év ele-

jén széthullott, az anyuka egyedül ma-

radt a két gyermekkel. Gyöngyit sokan

ismerik mint ügyes kézművest, segítő-

kész, hívő embert. S bár jelenleg nehéz

körülmények közt él, ismerve őt, min-

denki bízik abban, hogy egyszer majd

ő fog segíteni másokon, mert megvan

benne hozzá az erő és az akarat.

Reni kiállítása remek példa arra,

hogyan lehet a művészetet segítség-

nyújtásra is használni s felhívni a fi-

gyelmet azokra, akiknek bár nem jut

reflektorfény, elismerés, a mindenna-

pokban hősként állnak helyt. 

Az adománygyűjtés szervezésében

Renin és férjén, Szilvási Tiboron kívül

Molnár Ildikó, az Autisták és Egész-

ségkárosodottak Barátai Polgári Tár-

sulás elnöke, valamint e sorok írója is

részt vett.

A kezdeményezés hamarosan új for-

mában folytatódik, és egy újabb nemes

cél szolgálatába állítja a művészetet.

Bartalos Tóth Iveta elnök

Mert nőnek lenni jó Pt. 

Segítségre váltott művészet  

adománygyűjtés

Balról: Tóth Tünde, a bemutatott nők
egyike, Bándy Katalin, Andriska édes-
anyja és Horváth Reni 
(Szilvási Tibor felvétele)

ti koncertjén a ferences templomban

szervezett adománygyűjtésnek kö-

szönhetően a Szlovák Humanitárius

Tanács kiadásában tavaly is megjelen-

tettük lapunk, a Carissimi hat számát.

Elektronikus formában letölthetők

honlapunkról (www.carissimi.sk),

ahol egyéb hasznos információk is ta-

lálhatók. Jelen vagyunk a Facebook

közösségi hálón: www.facebook.com/
carissimina. 

Tavaly fájdalmas eseményekkel is

szembesülnünk kellett. Februárban el-

kísértük utolsó útjára dr. Szabó Re-

zsőt, aki ott volt szervezetünk indulá-

sánál, és tíz évig kuratóriumi tagként

segítette a munkát. 

Májusban pedig Pogány Erzsébet

kuratóriumi tagunktól vettünk végső

búcsút. Emléküket megőrizzük.

Köszönjük a segítséget mindazok-
nak, akik hozzájárultak szervezetünk

működéséhez és lapunk megjelenteté-

séhez. 

Kérünk mindenkit, hogy ha tehetik,

idén is ajánlják fel adójuk 2/3 százalé-

kát szervezetünk, ezáltal a fogyatékos-

sággal élő gyermeket nevelő családok

javára, s javasolják ezt másoknak is, hi-

szen minden euró a rászorulókhoz ke-

rül. Köszönjük.

Tóth Erika



26 2019/1

A cikk teljes címe így hangzana: Mi

újság az esélyegyenlőség terén 2019-

ben Szlovákiában? Csak hát ez túl

hosszú cím volna, meg amúgy is olyan

hivatalosan hangzik. Ezért hát maradt

a rövidített változat.

Pár hónappal ezelőtt a Pátria rádió

egyik szerkesztője riportra kért fel,

amely az akadálymentesítésről szólt

volna. A riport végül mégse jött létre,

de a felkérés alkalmat adott rá, hogy

átgondoljam, miről is beszéltem volna.

Elsősorban természetesen szűkebb

pátriám, Somorja előnyeit és adóssá-

gait ismerem ezen a téren. Merthogy a

haladás kétségtelen, csak éppen lassú,

és ez sokszor nem is az anyagiak hiá-

nyából fakad – hiszen nem is igényel-

ne különösebb befektetést –, hanem

egyszerűen csak szemléletváltást köve-

telne meg. 

Ezért talán nem ártana a döntésho-

zókat, akik ezekért a projektekért fe-

lelnek, érzékenyítő tanfo-

lyamokra küldeni, hogy

ne csak az egészséges em-

ber szemével nézzék a

gondjaikra bízott várost,

hanem beteg, akadályo-

zott polgártársaikra is

gondoljanak. És most

nemcsak a fogyatékosság-

gal élő emberek érdeké-

ben szólok, hanem az

idősekében is. Mert lehet,

hogy sokan megússzák a

rokkantságot, de a legtöbben az öreg-

séget nem úszhatják meg!

Hogy egy példával is érzékeltessem,

mire gondolok: a lakásunkból a terasz-

ra nyíló ajtón tíz centiméteres küszö-

böt kell átlépni. Nemcsak nekem aka-

dály, ha ki akarok menni a teraszra, ha-

nem a szüleimnek is nehézséget okoz,

akik már elmúltak hetvenévesek.

Száz hasonló példát is felhozhatnék.

Kezdve a járdaszegélyeken – mielőtt

fel akarnék rájuk hajtani, meg kell sac-

colnom a magasságukat és azt, hogy

az elektromos kocsi hol nem akad

még el – egészen addig, hogy át kell

gondolnom, hol van olyan mosdó,

ahova be tudok jutni a kerekesszékkel

(egyébként ezért se szívesen járok el

rendezvényekre, mert nekem is kínos

az, ha a folyosón kell pisilnem, miköz-

ben körülöttem emberek járnak).

A felsorolt példák mind az akadály-

mentesítésről szólnak, de az esély-

egyenlőség ennél sokkal több. Említ-

hetném azonban az integrációt is,

amely jóformán minden kisebbséget

érint, nemcsak a fogyatékossággal

küzdő embereket. Ez pedig már raj-

tunk is múlik, hogy ne építsünk ma-

gunk köré falakat az első nega-

tív tapasztalatok után. Mert ne-

gatív tapasztalatok mindig lesz-

nek, ahogy a rosszindulatot se

kerülhetjük el! Mégis fontos,

hogy ne az legyen a felállás,

hogy vagyunk MI, és vannak

ŐK, mert ezzel magunkat zár-

juk egyfajta virtuális gettóba.

És ez nemcsak 2019-ben és

nemcsak Szlovákiában érvé-

nyes!

Sztakó Zsolt

Esélyegyenlőség 2019-ben

jegyzetünk
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Magyar–szlovák, szlovák–magyar szótárDíjnyertes fénykép a szenci Nefelejcs Házból
augmentatív és alternatív kommunikáció – augmentatívna

a alternatívna komunikácia (podporná a náhradná ko-

munikácia) 

Autistákat Segítő Társaság – Spoločnosť na pomoc oso-

bám s autizmom (SPOSA)

autópályadíj – úhrada za užívanie diaľnic 

autópálya-matrica – diaľničná známka

forgalmi engedély – technický preukaz

gépkocsival történő egyéni szállítás – individuálna prep-

rava osobným motorovým vozidlom

gyógypedagógus – liečebný pedagóg

készségfejlesztés – rozvoj schopností

könnyen érthető kommunikáció – ľahko čitateľné a ľahko

zrozumiteľné informácie

munka-, szociális és családügyi hivatal – úrad práce, soci-

álnych vecí a rodiny

nappali ellátást nyújtó szociális otthon – domov soci-

álnych služieb s ambulantnou službou 

parkolási kártya – parkovací preukaz

segítő szakmák – pomáhajúce profesie

speciális pedagógus – špeciálny pedagóg

(a) súlyos egészségkárosodás pénzbeli kompenzálásáról

szóló törvény – zákon o peňažných príspevkoch na

kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia

(a) Szlovák Kormány Emberi Jogi, Kisebbségi és Esély-

egyenlőségi Tanácsának Fogyatékosügyi Bizottsága –

Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím Rady

vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a ro-

dovú rovnosť

szociális asszisztens – asistent sociálnej práce

(a) szociális szolgáltatásokról szóló törvény – zákon o so-

ciálnych službách

szociális szolgáltatást nyújtó szervezetek – organizácie

poskytujúce sociálne služby

Vakok és Gyengénlátók Bentlakásos Alapiskolája – Zák-

ladná škola internátna pre slabozrakých a nevidiacich

asistent sociálnej práce – szociális asszisztens

augmentatívna a alternatívna komunikácia (podporná a

náhradná komunikácia) – augmentatív és alternatív

kommunikáció 

diaľničná známka – autópálya-matrica

domov sociálnych služieb s ambulantnou službou – nap-

pali ellátást nyújtó szociális otthon 

individuálna preprava osobným motorovým vozidlom –

gépkocsival történő egyéni szállítás

ľahko čitateľné a ľahko zrozumiteľné informácie – köny-

nyen érthető kommunikáció 

liečebný pedagóg – gyógypedagógus 

organizácie poskytujúce sociálne služby – szociális szol-

gáltatást nyújtó szervezetek 

parkovací preukaz – parkolási kártya 

podporná a náhradná komunikácia – augmentatív és al-

ternatív kommunikáció 

pomáhajúce profesie – segítő szakmák 

rozvoj schopností – készségfejlesztés 

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom (SPOSA) –

Autistákat Segítő Társaság 

špeciálny pedagóg – speciális pedagógus

technický preukaz – forgalmi engedély

úhrada za užívanie diaľnic – autópályadíj

úrad práce, sociálnych vecí a rodiny – munka-, szociális és

családügyi hivatal 

Výbor pre osoby so zdravotným postihnutím Rady vlády

SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú

rovnosť – a Szlovák Kormány Emberi Jogi, Kisebbségi

és Esélyegyenlőségi Tanácsának Fogyatékosügyi Bi-

zottsága 

Základná škola internátna pre slabozrakých a nevidiacich –

Vakok és Gyengénlátók Bentlakásos Alapiskolája 

zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého

zdravotného postihnutia – a súlyos egészségkárosodás

pénzbeli kompenzálásáról szóló törvény 

zákon o sociálnych službách – a szociális szolgáltatásokról

szóló törvény

Cséfalvay Á. András dunaszerdahelyi fotóriporter a

Czech Press Photo 2018 versenyen a lenti felvétellel el-

nyerte a Gyermekek Díját. A Cseh Rádió gyermekkó-

rusának tagjaiból álló nyolctagú zsűri többek között így

indokolta a döntését: „Azért esett a választásunk erre

a fényképre, mert emlékeztet bennünket arra, hogy nem

minden gyermeknek adatik meg a boldog élet. Nagyon

hatásos!” Január végén jött a hír az újabb elismerésről:

a kép Magyar Sajtófotódíjban részesült az egyedi ember-

ábrázolás-portré kategóriában. Gratulálunk.

Cséfalvay Á. András kétszer járt a Nefelejcs Házban

riporton, és az ágyban fekvő kislányra mindjárt felfigyelt.

Ezért is vette észre a második alkalommal az arcán le-

gördülő könnycseppet, amely – mint mondta – fotós-

szempontból nagyon adta magát. „A kép készítésekor

leguggoltam, így egy vonalba kerültem vele. Úgy néztem

rá, mint kislányra, nem pedig mint sérültre. Az élet része,

hogy vannak mindenféle emberek, sorsok, s természetes-

nek veszem, hogy ott vagyok, és fényképezem őket.

Egyébként a kislány nem kommunikál, talán észre sem

vette, hogy lefényképeztem, legalábbis nem adta jelét,

nem vett rólam tudomást.” 

Évekkel ezelőtt Lanstyák Edit hívta meg őt az Értelmi

Sérülteket Segítő Társuláshoz, ott kezdett el fogyatékos-

sággal élő emberekről felvételeket készíteni. A Petőcz

Balázsról készült sorozattal bejutott egy dokumentarista

verseny döntőjébe. „Művészeti szempontból sokkal fo-

togénebbek, mint a nem sérültek, és sokuk egyáltalán

nincs zavarban, ha fényképezik őket. A sérült emberek

fényképezését nem munkának élem meg, hanem valami-

lyen személyes, belső indíttatásnak. Hogy miért, ponto-

san még nem tudtam kibogozni.”

A díjátadón jobbra Cséfalvay Á. András

Támogatóink: 
Récsei Noémi újságíró, Pozsony, Valkó Hilda, Galánta

Kisebbségi Kulturális Alap
(Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.)



ADHD-s nők mindennapjai
Petőcz Balázs a Nemzeti színpadán
Értelmi sérültek napközi otthona Komáromban
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Brüsszel 
Duray Zoltán szemével
Munkatársunk tavaly ősszel három fényké-

pével mutatkozott be az amatőr felvidéki fo-

tósok felvételeiből nyílt kiállításon az

Európai Parlament brüsszeli épületében. A

belga fővárosba természetesen magával vitte

a fényképezőgépét is. Ezek a képek ott ké-

szültek.


