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(az) anyagi rászorultság okán nyújtott anyagi támogatá-
sokról szóló törvény – zákon o pomoci v hmotnej
núdzi

automata sebességváltó – automatická prevodovka
egyéni szállítás díja – peňažný príspevok na prepravu  
fejlesztőpedagógus – liečebný pedagóg 
felülvizsgáló orvos – posudkový lekár
(a) foglalkoztatási szolgálatokról szóló törvény – zákon o

službách zamestnanosti
(a) funkcióvesztés mértéke – miera funkčnej poruchy
függőség – závislosť
gyógypedagógiai tanácsadó központ – centrum špeci-

álno-pedagogického poradenstva
hallókészülék – načúvací aparát
kerekesszéket használó személy – vozičkár
komplex szakvélemény – komplexný posudok
korai fejlesztés – včasná intervencia
mechanikus sebességváltó – mechanická prevodovka
orvosi felülvizsgálat – lekárska posudková činnosť
önellátás – sebaobsluha
pénzbeli támogatás segédeszköz-vásárlásra és -javításra –

peňažný príspevok na kúpu a úpravu pomôcky
sajátos nevelési-oktatási igény – špeciálne výchovno-

vzdelávacie potreby
(a) súlyos egészségkárosodás pénzbeli kompenzációjáról

szóló törvény – zákon o peňažných príspevkoch na
kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia

súlyosan egészségkárosodott személy igazolványa – pre-
ukaz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP)

súlyosan egészségkárosodott személy kísérő igénybevéte-
lére feljogosító igazolványa – preukaz osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím so sprievodcom (ŤZP-S) 

szociális szakvéleményező tevékenység – sociálna posud-
ková činnosť

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

(a) társadalombiztosításról (nálunk közismertebb nevén:
szociális biztosításról) szóló törvény – zákon o sociál-
nom poistení

üzemanyagköltség – výdavky na pohonné látky

automatická prevodovka – automata sebességváltó 
centrum špeciálno-pedagogického poradenstva – gyógy-

pedagógiai tanácsadó központ 
komplexný posudok – komplex szakvélemény 
lekárska posudková činnosť – orvosi felülvizsgálat 
liečebný pedagóg – fejlesztőpedagógus 
mechanická prevodovka – mechanikus sebességváltó 
miera funkčnej poruchy – a funkcióvesztés mértéke 
načúvací aparát – hallókészülék 
peňažný príspevok na kúpu a úpravu pomôcky – pénz-

beli támogatás segédeszköz-vásárlásra és -javításra 
peňažný príspevok na prepravu – egyéni szállítás díja 
posudkový lekár – felülvizsgáló orvos 
preukaz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

(ŤZP) – súlyosan egészségkárosodott személy igazol-
ványa 

preukaz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so
sprievodcom (ŤZP-S) – súlyosan egészségkárosodott
személy kísérő igénybevételére feljogosító igazolványa 

sebaobsluha – önellátás 
sociálna posudková činnosť – szociális szakvéleményező

tevékenység 
špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby – sajátos neve-

lési-oktatási igény 
včasná intervencia – korai fejlesztés 
vozičkár – kerekesszéket használó személy 
výdavky na pohonné látky – üzemanyagköltség 
zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťaž-

kého zdravotného postihnutia – a súlyos egészségká-
rosodás pénzbeli kompenzációjáról szóló törvény 

zákon o pomoci v hmotnej núdzi – az anyagi rászorult-
ság okán nyújtott anyagi támogatásokról szóló törvény

zákon o službách zamestnanosti – a foglalkoztatási szol-
gálatokról szóló törvény

zákon o sociálnom poistení – a társadalombiztosításról
szóló törvény

zákon o sociálnych službách – a szociális szolgáltatások-
ról szóló törvény

závislosť – függőség
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„Megörültem, amikor a munkahelyemen föl-

ajánlották, hogy korábban elmehetek nyugdíjba.

Nem is gondoltam volna, hogy hirtelen milyen

»légüres térbe« kerülhet az ember. Szinte már más-

nap elkezdett hiányozni a napi bejárás, a tennivaló,

a kollégák. Igyekeztem valami hasznos elfoglaltsá-

got találni, próbálkoztam Magyarországon és itt-

hon, Erdélyben is. Az útkeresés során jutottam el a

Romániai Máltai Szeretetszolgálat helyi szervezetéhez: segítettem ruha-

osztásban, főzésben, elkísértem egy idősebbekből álló erdélyi zarán-

dokcsapatot Medjugorjéba. 

Amikor – immár 18. alkalommal – meghirdették a máltaiak sepsi-

szentgyörgyi táborát Benedekmezőre, négy másik asszonnyal vállaltuk a

főzést. Egy héten át naponta 130 ember (60 táborozó + a segítők) étkez-

tetéséről gondoskodtunk, reggeliről, ebédről, vacsoráról. A hajnali első

tennivalónk a napi 90 liter tea elkészítése volt. A nagy melegben minden-

kinek jól jött az ital. A hozzávalókról a tábort szervező Tischler Ferenc ve-

zetésével a máltaiak gondoskodtak, mi csak leadtuk a megrendelést. Büsz-

ke vagyok rá, hogy úgy sikerült terveznünk, hogy ételből mindenkinek

bőségesen jutott, s nem ment pocsékba semmi! Pedig az a legnehezebb

sok embernél, hogy jól mérjük fel az arányokat. Nem mondom, esténként

csak beestünk az ágyba, s az ébresztő minden nap túl korainak tűnt, de

nem éreztük a fáradtságot. Az egész tábor hangulata sodort magával ben-

nünket. Ahogy a máltai szervezők teljesítették minden kérésünket, ami-

lyen jókedvvel, vidáman, rengeteg humorral tették a dolgukat a fiatal mál-

taiak. S ahogy a Kárpátaljáról, Magyarországról és Romániából érkező tá-

borozók fogadtak minden gondoskodást: a programokat, az ételt, a figyel-

met és a segítséget. 

Az önkéntes munkában az a különleges, hogy az ember azzal vág neki,

hogy segíteni szeretne. Aztán kiderül, hogy miközben persze valamit

adott, mégis ő kapott többet. Azt a hálás szeretetet, amivel minden részt-

vevő fogadta a legkisebb figyelmet is! Már a megérkezéskor, amikor kise-

gítettük őket az autóból. Az örömöt, ahogy részt vettek a kézműves-fog-

lalkozásokon, a lovas programokon vagy a motorozáson. Néhány kerámiát

még vásároltam is emlékbe, de a legértékesebbek nem is a tárgyak, hanem

az emberek voltak. Rusznák Emese például, aki Budapestről vonattal vá-

gott neki az útnak. A kerekesszékét a határon nem engedték tovább, ő

mégis ideért, a nélkül is. Végül a máltaiak hozatták utána. Ő egyébként

könyveket ír, lapoknak dolgozik. Vagy a bukaresti fiú, aki beszélni nem tu-

dott, de különleges örömhangokkal kísérte, ahogy Peti kutyám körbenyal-

ja az arcát. Nem tudom, ki volt boldogabb kettejük közül. A táborozások

során már többen is egymásra találtak: Tibor és Ilona Paluska, vagy a ro-

mán pár Gyulafehérvárról: Amalia Chirila és Alexandru Barbulescu. 

Úgy tervezem, hogy jövőre is kijövök a sepsiszentgyörgyi táborba. Már

akadt magyarországi barátom is, aki fölajánlotta, hogy jó szívvel segítene.

Igaz, főzni se, mosogatni se nagyon tud, de itt lesz, azt ígérte.”

A sepsiszentgyörgyi Kiss Magdolna szavait lejegyezte:
Major Árvácska
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1987. március 17-én, kezdő orvos-

történészként levelet írtam dr. Duka-

Zólyomi Norbertnek – tisztelt Mester-

nek szólítva a 79 éves pozsonyi orvos-

történészt. „Körzeti orvosként dolgo-

zom, szabadidőmben pedig orvostörté-

neti kutatással foglalkozom… E nem

könnyű, de nemes szellemi »leltározás-

ban« Önt tekintem egyik követendő

példaképemnek, ezért bátorkodom

Önt Mesteremnek titulálni” – fogal-

maztam óvatosan, félve az elutasítástól.

Félelmem indokolatlan volt, Norbert

bátyám pár napon belül meleg hangú

levélben válaszolt, kedves barátjának

szólítva: „Nagyon megörültem leveled-

nek, mert azt láttam belőle, hogy itt

még valaki, még hozzá magyar vonalon

foglalkozik a szakmámmal. Bizony, je-

lenleg, tudtommal itt csak mi ápoljuk

ezt az érdekes tudományágat.”

Így indult tehát kapcsolatunk, amely,

sajnos, csak két évig tarthatott. 1989.

szeptember 21-én dr. Duka-Zólyomi

Norbert visszaadta lelkét Teremtőjé-

nek. A halála alkalmából írt rövid bú-

csúztatómat a pozsonyi Hét csak no-

vember 3-án merte megjelentetni, ak-

kor, amikor már levegőben lógott a –

később bársonyosnak elkeresztelt – for-

radalom. Hogy mi tette óvatossá a lap

szerkesztőit? A szocializmus még ural-

kodó sajtópolitikája, mely számára Du-

ka-Zólyomi Norbert – nemzetközi or-

vostörténészi elismertsége ellenére –

még mindig persona non grata volt.

Miért? Felvázolom életútját, amely vá-

laszt ad erre a kérdésre. 

Duka-Zólyomi Norbert 1908. július

10-én Esztergomban született. Szülő-

atyja az ott állomásozó 26. gyalogezred

kapitánya volt. 1910-ben áthelyezték őt

Pozsonyba, a kis Norbert tehát már Po-

zsonyban nőtt fel. Itt tanult a királyi

katolikus gimnáziumban, amelyből az
1919-ben kezdődő csehszlovák fenn-

hatóság alatt reálgimnázium lett. A

magyar Erzsébet Egyetem romjaira

épített csehszlovák Comenius Egyete-

men 1929-ben szerzett jogi doktorá-

tust. A jogi tanulmányok mellett a  böl-

csészkar előadásait is látogatta, s a böl-

cselet mellett jártasságot szerzett a

francia és olasz nyelvben. 1934-ben

Kassán letette az ügyvédi vizsgát, majd

két évre bevonult katonának: a pozso-

nyi 39-es ezrednek a pozsonyi várban

állomásozó zászlóaljánál szolgált, s al-

hadnagyként szerelt le. 1937-ben önál-

ló ügyvédi irodát nyitott. 

Már egyetemi éveiben élénken részt

vett a magyar ifjúsági mozgalmakban: a

Magyar Akadémikusok elnöke, a Sarló

mozgalom tagja. A Sarló Vetés c. kiad-

ványában jelent meg első s máris figyel-

met keltő írása Szláv–magyar kultúr-

kapcsolatok címmel. Leszerelése után

egyre intenzívebben forgatta a tollat – a

Prágai Magyar Hírlap, Új Hírek, Ma-

gyar Hírlap, Magyar Néplap, Magyar

Írás, az erdélyi Magyar Kisebbség, a

Szekfű Gyula szerkesztette Magyar

Szemle jelentette meg írásait. Az emlí-

tett lapok címében szereplő magyar jel-

ző érzékelteti, hogy mi lehetett a céljuk

és tartalmuk ezeknek az írásoknak.
Turczel Lajos, a pozsonyi Irodalmi

Szemlében megjelent nekrológjában

(1989/9. szám) így értékeli majd Du-

ka-Zólyomi publicisztikáját: „A ki-

sebbségtudománnyal kezdődő teljes

tudományos pályájának kapacitását egy

sokatmondó statisztikai adattal jelle-

mezhetjük: publikált tudományos érte-

kezéseinek száma meghaladja a két-

százhatvanat.” 

A II. világháború s az azt követő tár-

sadalmi változások derékba törték a pá-

lyáját. Ezekről az évekről valljon maga

az érintett: „1946-ban a népbíróság el-

ítélt nyolc évre, melyből öt évet munka-

táborokban töltöttem (Szent György,

árvai hidrocentrálé, handlovai szénbá-

nya). Három évet azzal a feltétellel en-

gedtek el, hogy azt – mint szabad bá-

nyász – a handlovai szénbányában le-

dolgozom (utóbb ezt az ítéletet is tö-

rölték). 1954. január elsejével a handlo-

vai zeneiskola zongora- és akkordeon-

tanárja lettem. Ugyanazon évben letet-

tem az államvizsgát zongoraszakból

(…) 1957-ben a nagymegyeri zeneis-

kola igazgatója lettem. 1958 és 1969

között Pozsonyban tanítottam zenét az

Osvetová Beseda keretén belül.”

A megalázó munkatáborok nem tud-

ták megtörni alkotókedvét s főnixter-

mészetét. Mint jogász természetesen

tovább nem működhetett, ezért fordul

a „semleges” zene, majd 1962-től egyre

intenzívebben az orvos- és gyógyszeré-

szet-történet felé. Kamatoztatja feno-

menális nyelvérzékét: a pozsonyiakra

jellemző nyelvtudáson kívül beszélt és

publikált franciául, olaszul, angolul,

svédül. Számos orvostörténeti publiká-

ciója révén a prágai Károly Egyetemen

l969-ben megszerezte a történettudo-

mányok kandidátusa (CSc.) címet.

„Ekkor hivatásszerűen is erre a pályára

léptem, és 1969-től 1974-ig, nyugdíjba

menésemig a Szlovák Tudományos
Akadémia Történeti Intézetének tudo-

A Mester, 
dr. Duka-Zólyomi Norbert emlékezete 

orvostörténet
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mánytörténeti részlegén dolgoztam.

Két könyvem jelent meg – egy harma-

dik kézirat alakjában a bazini levéltár-

ban van elhelyezve (a Pozsony környéki

szabad királyi városok egészségügyi

története).” 

Feltárta az első magyarországi, 1769-

ben Nagyszombatban alapított orvosi

kar végzettjeinek életútját, ugyancsak

számos, külhoni (német) egyetemeken

végzett, de magyar földről származó

orvos életpályáját ismertette elsőként.

Feltérképezte a felvidéki gyógyfürdők-

kel kapcsolatos irodalmat – ez volt az

egyike a fentebb említett nyomtatásban

is megjelent könyveinek (a pöstyéni

Balneológiai Múzeum adta ki 1980-

ban). Az igazi orvostörténészi hírnevet

– és az említett tudományos címet –

egy másik munkája, a Huszty Zakariás

Teofil (1754–1803) pozsonyi orvos

életművét feldolgozó monográfia hozta

meg számára. A könyv értékét jelzi,

hogy 1972-ben a Szlovák Tudományos

Akadémia adta ki Z. G. Huszty, Mit-

begründer der modernen Sozialhygie-

ne címmel. A szociálhigiéné – korabeli

nevén orvosrendőrség, mai nevén köz-

egészségügy – megalapítója a német J.

P. Frank volt hatkötetes munkájával.

Ezt egészítette ki a Mitbegründer, az

alapítótárs, a pozsonyi tanítvány,

Huszty a Diskurs über die medizinis-

che Polizei c. munkájával 1786-ban. A

könyvet Duka-Zólyomi így mutatta be

a budapesti Orvosi Hetilap 10. számá-

ban, 1973-ban: „Huszty 1786-ban

megjelent könyve az államorvostan új

tudományágának hazai megalapítását

biztosította neki, és világviszonylatban

az első teljes államorvostan volt.”    

Amikor a 20. század egyik nagy ma-

gyar íróját, Németh Lászlót 47 éves fej-

jel a hatalom arra kényszerítette, hogy

regény- vagy drámaírás helyett „hosszú

éveken át a más mondatai után” szalad-

jon, azaz tehetségét csak fordításra

használja, Németh a fordítói „gályapa-

dot” műfordítói „laboratóriummá” ala-

kította. A hozzá hasonlóan kényszer-
pályára sodródott Duka-Zólyomi is la-

boratóriumot csinált a gályapadból: az

ügyvédi, ill. publicisztikai pályát az or-

vostörténet laboratóriuma váltotta fel.

Az 54 éves korában megkezdett orvos-

történészi pályán pár éven belül nem-

zetközi hírnevet szerzett magának.

Több százra tehető a több nyelven s

több országban – természetesen első-

sorban a kor szocialista országai érten-

dők ezen – publikált tanulmányainak,

szakdolgozatainak száma. Több mint

húsz éven át volt munkatársa az Oszt-

rák Életrajzi Lexikonnak, levelező tagja

volt a párizsi, londoni orvostörténeti

társaságoknak. Számos konferencián

adott elő – nemcsak a már fiatalkorban

elsajátított nyelveken, hanem ha kellett,

az előadás kedvéért megtanult svédül

vagy románul is. Sokat publikált az Or-

vosi Hetilap és a nemzetközi elismert-

ségű Orvostörténeti Közlemények ha-

sábjain. Élt azonban a hazai (szerény)

lehetőségekkel is: az Új Mindenes

Gyűjtemény 1983-as kötetében Feje-

zetek a himlőoltás történetéből, az

1985-ös kötetben pedig A nagyszom-

bati orvostudományi kar és történeti

előzményei címmel jelentetett meg
dolgozatot, mindkettő forrásértékű.  

Természetesen tagja volt a Magyar

Orvostörténelmi Társaságnak. Ez már

1972-ben Weszprémi-emlékéremmel

díjazta munkásságát. Az emlékérem a

Társaság legmagasabb elismerése, me-

lyet az első magyarországi orvoséletraj-

zi lexikon, a híres négykötetes (eredeti-

leg latin nyelvű) Magyarország és Er-

dély orvosainak rövid életrajza c. mű

szerzőjéről, a debreceni Weszprémi Ist-

vánról neveztek el. (Csupán az érdekes

párhuzam kedvéért: a mű nagy részét

egy szintén „gályapadra” kényszerített

orvostörténész, az Ipolyságon született

Vida Tivadar, aki katolikus papként

már nem működhetett, ültette át ma-

gyar nyelvre.)

Igazi hazai elismerést a szocializmus

bukása után kaphatott volna. Sajnos,

mint bevezetőmben már említettem,

pár héttel a rendszerváltás kezdete előtt

elhunyt. Az Irodalmi Szemlében Tur-

czel Lajos, a pozsonyi Hét, ill. a buda-

pesti Orvosi Hetilap hasábjain jóma-

gam búcsúztattam. A harminc éve leírt

sorokat ma is vállalom: „Halálával

nemcsak a csehszlovákiai, de az egyete-

mes s magyar orvostörténelem is sze-

gényebb lett. Hatalmas, sok száz tanul-

mányt, két könyvet felölelő munkássá-

ga a 20. század második felének egyik

legtermékenyebb orvostörténészévé

avatja az eredetileg más pályára készülő

dr. Duka-Zólyomi Norbertet.” (E nek-

rológot újraközölte 2002-ben Szállási

Árpád A múlt magyar orvostörténészei

című, a Magyar Tudománytörténeti

Intézet által kiadott kötetben.) 

Végezetül: a „hálás” utókor sokkal

adósa Duka-Zólyomi Norbertnek.

Összegyűjtésre, feldolgozásra és termé-

szetesen kiadásra vár gazdag kisebbség-

tudományi publicisztikája. Kiadó után

kiált a Pozsony környéki szabad királyi

városok orvostörténetének kézirata. S

talán orvostörténeti előadásai, külföl-

dön megjelent publikációi is megérde-

melnének egy kiadványt, mondjuk, a

Magyar Tudománytörténeti és Egész-

ségtudományi Intézet égisze alatt. 
Dr. Kiss László 

dr. Duka-Zólyomi Norbert 

Duka-Zólyomi Norbert
(Szlovákiai Magyar Adatbank  – 
adatbank.sk)
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A munkához való jognak az

ADHD-s személyek esetében még

nagyobb jelentősége lehet, mint a ne-

urotipikus emberek esetében: egy

biztos munkahely és a vele együtt já-

ró egzisztenciális biztonság gyógyító

tényezőként hathat a kudarctól való

félelemre, a hiányzó strukturáltságra,

valamint a belső nyugtalanságra. A

munkahelyre való rendszeres bejárás,

a munkatársakkal való társas kapcso-

lat segít a mindennapokban mind a

belső, mind pedig a külső struktúra

kialakításában, valamint jelentősen

hozzájárulhat az érintettek szociális

kompetenciáinak javulásához, ezzel

együtt az önbizalom, a saját szemé-

lyük hatékonyságába vetett hit meg-

alapozásához és megerősödéséhez.

(Pütz, 2011) 

Több külföldi kutatás foglalkozott

a közelmúltban az ADHD-val diag-

nosztizált emberek munkavállalásá-

val kapcsolatos nehézségek feltárásá-

val. Ezek főbb konklúziói a követke-

zők: Az ADHD két-háromszorosára

növeli az elbocsátás vagy impulzív

munkahelyváltás kockázatát, és 30

százalékkal nagyobb az esélye annak,

hogy munka nélkül maradnak, mint

az „épek” esetében. A munkáltatók

általában alacsonyabbra értékelik a

teljesítményüket, valamint a valósá-

gosnál kedvezőtlenebbnek a felette-

seikkel való viszonyukat. A kutatások

eredményei szerint kevésbé tudnak

önállóan dolgozni és befejezni fel-

adatokat. A munkatársakhoz való vi-

szonyukat is befolyásolja az ADHD,

főként, ha valakivel szorosan együtt

kell dolgozniuk, vagy feladatuk ép-

pen egy ADHD-val küzdő kollégá-

tól függ. (Tuckman, 2009)

Egy másik kutatás rámutat arra,

hogy az ADHD-val diagnosztizált
felnőttek kétharmada nem önszántá-

ból vált munkahelyet. Gyakran elő-

fordul azonban az is, hogy azért vál-

tanak munkahelyet, mert unalmas-

nak tartják az addigi munkakörüket.

(Weyandt & Du Paul, 2013) 

Több szakirodalmi munka (Hau-

sotter, 2010; Alm & Sobanski, 2008)

tér ki annak a kérdésnek a bemutatá-

sára, hogy milyen nehézségekkel

küzdenek az ADHD-s személyek

munkájuk során. A tanulmányok

szerint általában gyakoriak a konflik-

tusok a feletteseikkel, munkatársaik-

kal, sokszor válthatnak munkahelyet,

többször bocsáthatják el őket, és szá-

mos munkaviszonyuk lehet életük

során.  

A következőkben arra térek ki rö-

viden, hogy milyen okok állnak a

fenti kutatási eredmények mögött:

A legtöbb munkahelyen fontos

szempont az, hogyan jön ki a mun-

kavállaló az emberekkel (felettesek-

kel és kollégákkal egyaránt), hogyan

viszonyul az új helyzetekhez, tud-e

összefüggésekben gondolkodni, vala-

mint az, hogy van-e megfelelő terve-

zőképessége. A vezetők gyakran kö-

vetelik meg a precizitást, pontossá-

got, gyorsaságot, a megfelelő szakér-

telmet, a kifogástalan szóbeli vagy

írásbeli kifejezésmódot. Mindezek-
hez a következő figyelmi teljesítmé-

nyek szükségesek: a figyelem fenn-

tartása, a monotónia tűrése, a megfe-

lelő ingerekre való gyors reagálás, a

zavaró tényezők kizárása és egyidejű-

leg több dologra való koncentrálás

képessége. Az ADHD-s személyek-

nél gyakran eltolódhat az alvás-éb-

renléti ciklus, alvászavarok léphetnek

fel, emiatt problémát okozhat szá-

mukra a pontosság megtartása. (Pütz,

2011) Az utóbbi következményeként

előfordulhat, hogy képtelenek pon-

tosan beérni a munkahelyre a mun-

kaidő kezdetére; figyelmük gyakran

elterelődhet külső ingerek által, ezál-

tal nem lesznek képesek az adott fel-

adatra koncentrálni; megfeledkez-

hetnek fontos határidőkről, megálla-

podásokról; a szinte állandóan jelen

lévő belső feszültség pedig gyakran

idézhet elő konfliktusokat. (Neuhaus,

2005)

A munkahelyi interperszonális ne-

hézségek sem hagyhatók figyelmen

kívül, melyek adódhatnak az utasítá-

sok meg nem tartásából (elfeledésé-

ből), a beszélgetések megzavarásából,

a rossz frusztrációkezelésből, vala-

mint a gyakori feledékenységből.

Egy-egy állás általános feltételei a

fenti nehézségeket még inkább fo-

kozhatják, és az érintett személyek az

ADHD-t jellemző fő tünetekből –

figyelemzavar, impulzivitás és hiper-

aktivitás – fakadóan csak nagy nehéz-

ségek árán tudnak megfelelni az elvá-

rásoknak. A hiányzó kitartás, csekély

terhelhetőség, a figyelem könnyű el-

terelhetősége azt a benyomást kelthe-

tik a munkatársakban, illetve a felet-

tesekben, mintha nem akarnák meg-

erőltetni magukat, nem is akarnának

teljesíteni. Ennek oka az, hogy a

munkahelyeken gyakran nem ismerik

fel azt, hogy miből fakadnak az érin-
tettek problémái, melyeket a szüksé-

Az ADHD-val diagnosztizált 
felnőttek munkahelyi nehézségei
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ges képességek vagy az akaraterő hi-

ányának, szándékos ellenállásnak tu-

lajdonítanak. Gyakran alkalmatlan-

nak tekinthetik őket egy adott fel-

adatra, illetve azt gondolhatja a kör-

nyezetük, hogy egyszerűen csak ösz-

sze kellene szedniük vagy meg kelle-

ne erőltetniük magukat. A tünetek

súlyossági foka szerint az ADHD je-

lentősen csökkentheti a munkahelyi

teljesítményt. Ha a szindróma tüne-

tei súlyosak, és egyidejűleg komorbid

zavarok is fennállnak, az érintettek

teljesen munkaképtelenné is válhat-

nak. (Pütz, 2011)

Kevésbé súlyos tünetek fennállása

esetén a kezdeti kisebb felelősségű

munkakörökben sikeresek az

ADHD-val küzdők, de egy esetleges

kinevezés, magasabb pozíció újra

előhozhatja a korábbi negatívumo-

kat, hiszen az addig bevált módsze-

rek nem feltétlenül működnek, vala-

mint át kell szervezni az addigi jól

működő struktúrát is. (Neuhaus,

2005)

Az alábbiakban néhány olyan té-

nyezőre térek ki a kutatásom alapján,

amelyek nehézségeket, munkahely-

váltást vagy a munkahely elvesztését

okozzák az érintettek számára:

1. A tekintélyelvűség elutasítása

A munkahelyi vezetővel is felvál-

lalják a nyílt konfliktust, ha autoriter

személyiségvonásai miatt a neki alá-

rendelt helyzetben lévőket elnyomó,

félelemben tartó, megalázó gyakor-

latot folytat.

„K: Miért rúgtak ki?

V: Magatartás: mindig… visszabe-

széltem a főnököknek, nem bírom

elviselni, hogyha valaki terrorizál. És

úgy érzem, hogy ők sötétebbek, mint

én, tehát ezt nem szabadna érezni, de

ezt éreztem. És ezt nem egyszer, meg

kinyitottam a számat.” (RH, 29 éves

nő, Budapest)

A gyengébbek, a hatalomnak ki-

szolgáltatott emberek védelmére kel-
nek még olyan áron is, hogy ennek

következtében munkahelyük feladá-

sára kényszerülnek a vezetővel meg-

romlott személyes kapcsolat miatt.

Két ADHD-val diagnosztizált pe-

dagógus esetében is azt tapasztaltam,

hogy nem voltak képesek tartósan

olyan iskolában dolgozni, ahol a ve-

zetők a tanulók személyiségét káro-

sító gyakorlatot folytatnak.

„Az állami iskolában rendszeresen

voltak konfliktusaim. A vezetéssel

nem igazán jöttem ki. Ők ilyen el-

nyomó pedagógiát folytattak. Ko-

molyan beledöngölték a földbe a di-

ákokat, majd azt gondolták, hogy az

célra vezet… Muszáj volt szembe-

szállnom velük… a gyerekeket kezd-

ték el lehúzni… az megerősített,

hogy ilyet is tudok. Nyíltan szembe-

menni a hatalommal.” (SH, 39 éves

nő, Békés megye)

Kutatásom tapasztalatai szerint az

ADHD-val diagnosztizált emberek

esetében a munkahelyváltás egyik

gyakori oka az elnyomó légkör elleni

lázadás, valamint az, hogy – mint

egyik korábbi írásomban szó volt ró-

la – nem képesek és nem hajlandóak

tartósan elviselni a hatalomnak ki-

szolgáltatott, folyamatos stresszt

okozó helyzeteket.

Különösen a szolgáltató ágazatban

dolgozók esetében tapasztaltam,

hogy nem tolerálják azt, ha a végzett

munkájukból fakadóan (pl. eladó,

gyorséttermi dolgozó) lekezelően,

megalázóan, bántóan viselkednek

velük. Ilyen esetekben a munkahelyi

íratlan szabályzattal („a vevőnek

mindig igaza van”) is szembehelyez-

kedve, valamint állásukat is kockára

téve állnak ki emberi méltóságuk vé-

delmében.

„… volt, aki lenézett, és akkor úgy

éreztem, hogy menjen a fenébe, én is

dolgozom, most az, hogy mit dolgo-

zom, az teljesen mindegy, nem?...

Meg hogy nála a kiszolgálás azt je-

lenti, hogy alázkodjak meg… azt hit-

ték, hogy a csicskásuk vagyok.” (RH,
29 éves nő, Budapest)

Valamennyi interjúalanyomra az

jellemző, hogy igazságérzetük mel-

lett impulzivitásuk is feltehetően

szerepet játszik abban, hogy min-

denkori közösségükben – beleértve a

munkahelyet is – a gyengék, kiszol-

gáltatottak védelmezőjévé, érdekeik

szószólójává váljanak, felvállalva ez-

zel a bűnbakszerepet a munkahelyi

vezetőség előtt.

2. A szociális környezet 

számára nehezen tolerálható 

őszinteség, nyíltság

Azt tapasztaltam, hogy impulzí-

van, kendőzetlenül, a másik fél társa-

dalmi státusára való tekintet nélkül

kimondják és felvállalják véleményü-

ket, annak ellenére is, hogy emiatt

nemritkán konfliktusuk támad a

munkahelyi vezetéssel és/vagy kollé-

gákkal, vagy hátrányuk származik

belőle.

„… dolgoztam nagyon sok helyen,

de nem volt olyan hosszú idő… Se-

hol sem azt szereti a főnökség, hogy

az ember kinyitja a száját. Meg van

véleménye valamiről is. Ugye az ilye-

neket mindig lenyomják, vagy pró-

bálják víz alatt tartani…” (NB, 29

éves férfi, Budapest)

„Nekem mindig az okozza a konf-

liktust, hogy az embereket ostobának

tartom. Tehát hogy alapvetően az

emberek idegesítenek, az ostoba em-

berek… akiket én ostobának tartok,

és nagyon nem értek egyet az ő

szemléletmódjukkal, azt sajnos

előbb-utóbb kifejezésre juttatom a

munkahelyen is.” (RB, 29 éves nő,

Budapest)

3. A munkahelyi adminisztratív 

feladatok ellátásának nehézségei

Problémát okoz számukra a hiva-

talos iratok megfogalmazása, a he-

lyes szórend megtalálása, valamint az

érintett felnőtteknél is gyakori he-

lyesírási nehézség, melyek miatt

szinte folyamatosan gúnyolódások,
megalázások célpontjai. 
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„… le kellett írni azt a szót, hogy

casco, és nem tudtam leírni, és kirö-

högtek… Ez kétféleképpen okozott

nekem problémát. Az egy rész az,

hogy kinevettek, meg alulbecsültek,

és hogy Úristen, milyen hülye gyerek

vagyok, hogy nem tudok rendesen

írni. A másik meg az, hogy miért így

kellett prezentálniuk. Tehát onnan-

tól kezdve le voltam írva.” (TT, 40

éves nő, Budapest)

„A levelek, azoktól szenvedek. Az

ilyen hivatalos levelek megválaszolá-

sa, attól szenvedek. Olyankor éhes

leszek, szomjas leszek, ötször ki kell

menni pisilni, minden bajom van, és

nehezen érek a végére.” (IL, 48 éves

nő, Budapest)

„Sose tudom eltalálni azt a szóren-

det… És azt jelzi vissza a főnököm,

hogy ezt csak te érted. Azt mondja,

én tudom, hogy te érted, de akkor

most magyarázd el, és írjuk le úgy a

levelet, hogy az is értse, aki laikus.”

(NV, 47 éves nő, Budapest)

4. Az adott munkakör ellátására 

való képtelenség

Az érintett felnőttekre is jellemző,

hogy érdeklődés és/vagy motiváció

hiányában vagy az adott feladat,

munkakör érzelmi elutasítása esetén

egyáltalán nem képesek azt ellátni.

„Amit nem tudok szeretni, vagy

nincs hozzá kedvem, azt nem bírom

csinálni. Képtelen vagyok rá… És

hiába olvasok el ezer könyvet, hogy

hogyan motiváld magad, meg satöb-

bi, nem bírom egyszerűen, mert nem

szeretem csinálni, és akkor nem tu-

dom csinálni.” (ECS, 32 éves férfi,

Budapest)

5. A figyelemzavar tünetei

Az ADHD szindrómát vagy a di-

agnózist nem ismerő munkatársak

gyakori gúnyolódásának célpontjaivá

válnak az érintettek a figyelem köny-

nyű elterelhetősége és a szétszórtság

miatt is.

„A hátam mögött a főnöknőm azt

mondta röhögve a többieknek, hogy

ne is törődjetek vele, szétesett va-

gyok, meg flúgos.” ( JR, 39 éves férfi,

Budapest)

„Azzal szoktak megalázni, hogy

szórakozott vagyok. Nagyon fáj.

Nem akarok róla beszélni.” (NV, 47

éves nő, Budapest)

Közel sem elhanyagolandó az a

tény, hogy az ADHD-s személyek-

nek a számos nehézségük ellenére és

a környezetük által gyakran tévesen

negatív tulajdonságnak vélt jellem-

vonásaik mellett számtalan pozitív

tulajdonságuk is van. Mindezek

nemcsak a magánéletben lehetnek

értékesek, hanem az élet minden te-

rületén, például a munkatevékenység

során is. A teljesség igénye nélkül a

következő leírásokkal találkozha-

tunk az ADHD-s személyek kap-

csán: gyengédek, érzékenyek, befo-

gadóképesek, aktívak, tettre készek,

vállalják a kockázatokat, lelkesek,

szenvedélyesek, rajongók, kíváncsiak,

érdeklődők, tudásszomjasak, kreatí-

vak, jóhiszeműek, képesek improvi-

zálni, fantáziadús a gondolkodásuk,

szeretetre méltók, segítőkészek,

együttérzők, nyitottak, megveszte-

gethetetlenek, igazságosak, őszinték,

becsületesek, nem haragtartók, vidá-

mak, lendületesek, humorosak, spon-

tának és talpraesettek (Pütz, 2011). 

Mindezek után nem meglepő, ha

azt mondjuk, hogy az ADHD-s fel-

nőttek bármilyen állást megszerez-

hetnek és betölthetnek, ha az érdek-

li őket, és megfelelnek a követelmé-

nyeknek. Fontos azonban, hogy

ADHD-specifikus segítséget kap-

janak, s feletteseik, kollégáik a fent

említett deficiteket, nehézségeket és

erősségeket egyaránt figyelembe ve-

gyék. Vannak olyan foglalkozások,

melyeket az ADHD-s személyek

számtalan pozitív tulajdonságuknak

köszönhetően viszonylag probléma-

mentesen betölthetnek. Ezek a kö-

vetkezők: ápoló-gondozó, egyéni

vállalkozó, újságíró, alkotó- és elő-

adóművész (pl. színész, humorista),

valamint a kockázattal járó munkák,

a kreatív munkák, médiához köthe-

tő állások, a segítő foglalkozások, a

sok mozgással járó vagy szabadban

végezhető munkák, továbbá a válto-

zatossággal járó állások (Pütz,

2011).
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Asylumok és „elmebetegügy” – 

helyzetkép Magyarországon 

a 19. században

Magyarországon az „elmebetegügy”

kezelésére tett első rendszerré szervezett

erőfeszítések megkésve jelentkeztek. A

magyar elmeorvoslás és a gyógypedagó-

gia történetével foglalkozó szakirodalom

egységesen a korabeli magyarországi vi-

szonyok nagyfokú elmaradottságának

tulajdonítja azt, hogy nálunk az elmebe-

teg személyek gyógyítása, gondozása

csak a 19. század közepe táján kezdett

intézményesülni [8], [5], [4].1 Az értelmi

fogyatékossággal élő emberek, korabeli

nevükön a „hülyék” gyógyító nevelésére

pedig első ízben csak 1875-ben jött létre

önálló intézet Rákospalotán.

Meg kell jegyeznünk, hogy a 19. szá-

zad előtti magyar forrásokban csak el-

vétve találunk utalást az értelmi fogyaté-

kos vagy elmebeteg személyekre. A ke-

vés kivétel közé tartozik azonban egy

fontos forrás, a Werbőczy István által

1514-ben közzétett szokásjogi gyűjte-

mény, a Tripartitum. A Hármaskönyv

55. fejezetében esik szó „az örjült és té-

bolyodott fiakról”. Werbőczy az ő jogi

státusukról ír, amikor kifejti, hogy életük

végéig gyámság alatt kell maradniuk:

„Azt sem kell mellőzni, hogy az örjült,

esztelen és megtébolyodott fiak, mivel

úgy tekintetnek, mint kik soha sem ju-

tottak el az értelmesség’ és tökéletes kor’

éveire, azért soha fel nem szabadúlhat-

nak az atyai hatalom alól.” Szüleik az ő

javaik felől dönthetnek, „jószágaikat el is

idegeníthetik”, de „tisztességes élelmük-

ről és öltözetükről is tartoznak gondos-

kodni”. Az atya halála után az „örjültek”

gondját a rokonoknak kell „atyaként”

tovább viselniük [10]. Jól látható, hogy

ebben a késő középkori forrásban az el-

mebeteg („örjült”, „tébolyodott”) és a

születésüktől fogva értelmi fogyatékos

(„esztelen”) gyermekek jogi tekintetben

egy és ugyanazon megítélés alá esnek:

életük végéig gyermekek, a szülők vagy

később a gyámok fennhatósága alatt élő

kiskorúak maradnak. Mindemellett a

róluk való gondoskodás a család és a ro-

konság feladata volt. A tradicionális, ko-

difikált jogi gondolkodásmódnak ez a

példája az értelmi fogyatékos és elmebe-

teg gyermekekről és felnőttekről alko-

tott társadalmi képet s a hozzá kapcso-

lódó felelősségvállalást egyaránt tükrözi.

Magyarországon ez a felfogásmód, ez a

mentalitás élt tovább még a 19. század-

ban is. 

Orvostörténeti és gyógypedagógia-

történeti források tanúsága szerint ha-

zánkban az elmebetegek gyógyítása-

gondozása ügyének megoldására csak a

19. század közepén jöttek létre az első

intézetek, az értelmi fogyatékos embe-

rek („idióták”, „hülyék”) gyógyító neve-

lése pedig – mint már utaltunk rá – csak

a század végén intézményesült. Ennek

ellenére maga az „elmebetegügy” már az

1790–92-i országgyűlés óta állandó na-

pirendi téma volt. Többen sürgették a

tébolydák létesítését, sőt nagyobb ado-

mányokat is tettek az intézményes meg-

oldás elősegítése végett. 

Jó kezdeményezésekben pedig nálunk

sem volt hiány. A források szerint Mária

Terézia elrendelte, hogy a „veleszületett

idióták” számára egyes kórházakban

osztályokat állítsanak fel [8]. Ez a kez-

deményezés azonban hosszú ideig foly-

tatás nélkül maradt. 

Az országos főorvos 1809-ben kidol-

goztatta egy 70 ágyas „közőrülde” terve-

zetét, ám ez a terv forráshiány és a napó-

leoni háborúk miatt nem valósulhatott

meg (Kiss, 2016, 10). 

Az értelmi fogyatékos és elmebeteg

embereket sokszor egyszerűen börtön-

be vetették. Nálunk még újra és újra

felbukkant a közgondolkodásban az a

középkorban gyökerező felfogás, mely

szerint az értelmi fogyatékosság és az

elmebaj Isten jogos büntetése az illető

személy vagy szülei bűneiért. Schwar-

tzer Ferenc (1818–1889), a magyar el-

mekórtan első kiemelkedő képviselője

arról ír, hogy Magyarországon az elme-

betegek „nyilvános helyeken, hajlékta-

lanul és orvosi segítség nélkül kóborol-

nak mások nevetségére” [5]. A helyzet

súlyosságát tetézte az is, hogy egy idő

után magyar elmebetegeknek a bécsi

intézetekbe (köztük a Narrenturm né-

ven közismertté vált híres intézmény-

tanulmány

Az értelmi fogyatékos személyekről 
alkotott kép változásai a 19. századi 
Magyarországon* I. rész

*A szerző a témakörről 2019. szeptember 11-én a Selye János Egyetem XI. Nemzetközi Tudományos Konferenciája Reformpedagógia
és alternatív irányzatok a közoktatásban c. szekciójában tartott előadást.
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be) való felvételét kormányrendelet til-

totta meg. 

Az értelmi fogyatékos és elmebeteg

személyek elzárása céljára – külföldi pél-

dát követve – több magyarországi városi

kórházban egy-egy cellát építettek. Ez

országosan körülbelül 80 személy elhe-

lyezését tette lehetővé. A Rókus Kór-

házban például kezdetben „négy sötét

kamrában” helyezték el őket. Pest város

alpolgármestere még 1852-ben is arról

panaszkodik egy memorandumában,

hogy a „mindössze 8 kis szobából álló

őrültek osztálya” nem felel meg céljának,

mert ott sem a felügyelet, sem pedig a

gyógyítás feltételei nincsenek biztosítva

[5]. Magyarországon tehát még ekkor is

tovább él a gyógyítás, gondozás, fejlesz-

tés nélküli elzárás gyakorlata, amelyet

már korábban láttunk francia és angol

példákon. 

A filantróp kezdeményezések újabb

példája volt az a memorandum, amelyet

Zemplén vármegye nemesi rendjei fo-

galmaztak meg 1838-ban. A Jelenkor

című újság december 15-i száma így

számolt be róla: „Közohajtása lévén

Zemplény Rendeinek, hogy az elméjök-

ben háborodott szerencsétlenek’ ápolá-

sában és lehető kiemelésében az embe-

riség iránti kötelesség mindenek felett

teljesíttessék, ’s azon szomorú helyzet,

hogy ezek, minden segítő kéz nélkül,

gyakran nem kevés botránoztatással, sőt

mások életet ’s a’ közbiztonság veszélyez-

tetésével is bolyongnak, kikerültessék:

erre nézve a’ küldöttség teljesen kimerítő

jelentése köz megelégüléssel fogadtaték,

ennek következtében addig is, míg a’

boldogabb jövendő akár jóltevő ajánlá-

sok, akár más adományok útján, ez inté-

zetet örökíthetné, az előterjesztett okok-

nál fogva határoztassék, hogy e’ szeren-

csétlenek elkülönöztetése másokra néz-

ve is teljes biztonságba helyeztetése és

rendes gyógyíttatása végett a’ megye

kórháza udvarában a’ javasolt épület

évenkinti 150 frt. ezüst pénzben fizeten-

dő bér mellett vétessék ki, ’s illy módon

azon szerencsétlenek számára, minden
személy- vagy vallásbeli különbség nél-

kül egy állandó intézet alapíttassék ’s a’

közelítő 1839dik esztendő sz. János

napjától kezdve nyittassék meg; a’ szo-

bák bútorozása, ’s a’ dühös őrülteknek

szükséges kalitkák elkészítése annak

idejében a’ megye különös költségein

megtétetvén” [6].

A (korabeli nevén) közőrülde létesíté-

sére vonatkozó indítvány tartalmából

látható, hogy ennek motívuma – az „el-

méjökben háborodott szerencsétlenek”

sorsa felett érzett filantróp aggodalmon

kívül – a többség nyugalmának és biz-

tonságának megteremtésére irányuló tö-

rekvés volt, amelyet a zavaró kisebbség

gondoskodó elkülönítése, elzárása révén

kívántak megoldani. A beadvány továb-

bi sorsa ismeretlen, az intézet létesítésére

nem került sor. 

Az első ténylegesen megvalósuló ma-

gyarországi „őrjintézet” 1841-ben léte-

sült a pesti Városligetben. Alapítója és

fenntartója Pólya József (1802–1873)

„szellemtanász” orvos volt, aki ezt meg-

előzően a Rókus Kórház másodorvosa-

ként tevékenykedett. Még ebben a mi-

nőségében dolgozott, amikor 1839-ben

Szellemkórok címmel tanulmánya je-

lent meg az Orvosi Tárban, amelyben

kifejti gondolatait az elmebetegségek

okairól és a lehetséges terápiákról. 

Pólya Józsefet e dolgozata alapján a

„szomatikus irányzat” képviselői közé

sorolhatjuk. „A szellemnek, mint olyan-
nak betegséget nem tulajdonítunk, csak

annak műszerit valljuk betegedhető-

nek” – írja tanulmánya bevezető részé-

ben a pszichés problémák szomatikus

hátterére utalva [8]. Pólya József már a

Rókus Kórházban töltött évei alatt is

foglalkozott az elmeháborodottak gyó-

gyításával. A terápiát orvosi-medikális

eszközökkel végezte, az általa alkalma-

zott gyógymódok között sűrűn szerepel

az érvágás, a hánytatás és a hashajtás.2

Őrjintézet Pesten címmel 1841-ben

így tudósított Pólya elmegyógyintézeté-

nek építkezéséről egy korabeli szakmai

folyóirat, az Orvosi Tár: „Az intézet je-

lenben csak 10 őrj igen kényelmes elfo-

gadására van szánva; de ha egyszer a kö-

rülmények úgy kívánandják, hogy az in-

tézet 50, 100, vagy több őrjekre is tágí-

tassék, akkor a nyílt tér készen áll, ennyi,

sőt még több beteg elfogadására is. […]

A tér igen helyesen van választva, mert

minden oldalrúl szabadon állván, annak

homokos földét mindig a legtisztább le-

vegő érdeli, egyszersmind az anyaváros

mellett épen, ahhoz sem nagyon közel

sem nagyon távol esőleg a szükséges

közlekedést a legkényelmesebben meg-

engedi” [2]. Az intézet 1842-ben nyílt

meg, és három évig működött. 

Fontos adalék az első magyar „őrjinté-

zet” belső viszonyainak és az elmebete-

gekről az orvosi szakmában akkoriban

kialakult kép rekonstruálásához Oláh

Gusztáv 1903-ban írt és már korábban

idézett monográfiája, ahol ezt olvashat-

juk Pólya intézetéről: „Az intézet pros-

pektusa tanujelét adja annak, hogy az el-

meorvoslás az akkori viszonyokhoz ké-

pest a legmodernebb volt és hogy az el-

mebetegek tisztelete, jogainak védelme

már akkor mély gyökeret vert a közfel-

fogásban” [9].     

A humánus bánásmód alkalmazására

utalnak a következő sorok is: „Kényszerítő

öltönyök3 csak akkor helyeztetnek kilátás-

ba, ha az örjöngő magának vagy másnak

ártalmára lehetne. Az »áp«-ok4 szolgálati

utasításán külömben a legszelídebb bá-

násmód intencziója vonul végig” [9]. 

Az első magyar elmegyógyintézet
ezek szerint tehát a kor szakmai színvo-

tanulmány

Pólya József
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tanulmány

nalán állva teljesítette hivatását, a még

abban a korban is gyakori kényszerítő

eszközöket, a megkötözést, a magánzár-

kát nem alkalmazták, és az egyébként

széles körben elterjedt kényszerzubbony

is csak kivételes esetekben szolgálta a

betegek megfékezését. 

Ugyanakkor azt is vélelmezhetjük,

hogy noha Pólya József magán-„őrjin-

tézetében” a humanitás szelleme ural-

kodott, ez mégsem lehetett jellemző a

korabeli magyar társadalom teljes egé-

szének mentalitására úgy, ahogyan ar-

ra Oláh Gusztáv ismertetése alapján

gondolhatnánk. Az „elmebetegek tisz-

telete és jogainak védelme” nagy való-

színűséggel csak a fizető magánbete-

gek számára létesített intézetekben

volt megkérdőjelezhetetlen alapelv. A

szegénysorból származó elmebetegek

számára ugyanis még 14 évvel Pólya

intézetének megnyitása előtt is ma-

gánzárkákat, „kalitkákat” működtettek

a városi kórházak udvarán. Ezt igazol-

ja egy német orvos leírása is, aki 1828-

ban így tudósított a pesti Rókus Kór-

házban működtetett magánzárkákról,

melyekre már utaltunk: „… az udvaron

áll egy őrjöngők háza, melyben hat sö-

tét ketrec van elreteszelt és elzárt aj-

tókkal: egy piszkos és utálatos bödöny

szolgál árnyékszék gyanánt. A friss el-

mebetegeket a kórszobákban helyezik

el, ahol egy hónapon át gyógyszereket

kapnak; ha addig meg nem gyógyul-

nak, megint kibocsátják őket…”

(Horn útleírását idézi: Kiss, 2016, 10).

Az elmebetegekről alkotott szakmai

és társadalmi kép tehát korántsem le-

hetett egyöntetűen elfogadó, humá-

nus, a bánásmód bizonyos esetekben

még mindig a korábbi, középkori gyö-

kérzetre visszavezethető felfogásmó-

dot tükrözte, amelynek értelmében az

elmebeteg bűnös ember, akire Isten

méltán rótta ki „betegsége” büntetését,

az elmebajt vagy éppen az értelmi fo-

gyatékosságot.    

Az elmebetegügy megoldását célzó fi-

lantróp kezdeményezések közt kiemel-
kedő jelentőségű a már említett

Schwartzer Ferenc (1818–1889) elme-

orvos munkássága. 

Schwartzer 1844-ben kap orvosi

diplomát a bécsi egyetemen, majd ha-

marosan a korszak kiemelkedő jelen-

tőségű elmegyógyásza, Viszánik Gyula

veszi maga mellé a bécsi Általános

Kórház (Allgemeines Krankenhaus)

elmeosztályára. 1848 márciusában –

hosszas kérelmezési folyamat eredmé-

nyeként – az uralkodó hozzájárul ah-

hoz, hogy Schwartzer Ferenc és orvos-

kollégája, Pomutz Konstantin a Mo-

narchia intézetein kívül német, francia

és angol tébolydákat is meglátogasson.

A három hónapig tartó külföldi tanul-

mányút eredménye egy terjedelmes je-

lentés, amelyben Schwartzer részlete-

sen beszámol nyugat-európai tapaszta-

lataikról. Egyebek között elmennek

Prágába, majd a Pirna melletti Son-

nensteinbe, Thonbergbe, amely Lipcse

közelében fekszik. Berlinben Idelernél

járnak, „a legelsőbb lélekvizsgálók

egyikénél”, Hamburg és Hildesheim

után a Rajna vidékére érnek, Kölnbe és

Bonnba. Siegburban Jacobival talál-

koznak, akinek álláspontját – mely

szerint az elmebetegségek testi okokra

vezethetők vissza – méltányolják, és

emellett kedvező benyomásokat gyűj-

tenek az intézet életéről, az ottani terá-

piákról, bár megütköznek a „kényszer-

eszközök” túlzott használatán. A Rajna
után Belgiumba vezet útjuk, onnan pe-

dig Londonba utaznak, ahol a Bethle-

met és a St. Luke’s asylumot látogatják

meg, s kedvezőtlen benyomásokkal tá-

voznak onnan a sok tekintetben elavult

módszerek láttán. Ezt követően Pá-

rizsba mennek, ahol igen jó tapasztala-

tokat gyűjtenek Jean-Pierre Falret-nél,

a Salpêtrière főorvosánál, aki a

„psychikai-morális gyógymód” kiváló

gyakorlati alkalmazója. Schwartzer

Ferenc beszámolójában méltánylóan

szól a páciensek szellemi foglalkozta-

tásáról, oktatásáról, amely láthatóan

eredményes. Ugyanakkor „megócsár-

lásra méltó”-nak írja le a Salpêtrière

„dühöngő osztályát”. Ezt követően a

Bicètre-be látogatnak, ahol megcso-

dálják az „együgyűek tanodájá”-t. Jár-

nak a Charentonban, ahol Foville az

igazgató, és feltűnik nekik az ott ta-

pasztalt tisztaság és rend. Vanves váro-

sának magánintézetében a betegeket

családtagként kezelik, kényelmes ter-

mészeti környezetben ápolják őket,

igen jó eredménnyel. Hazafelé utazva

még megállnak a badeni Illenau inté-

zetében, majd a württembergi Win-

nenthal felé vezet az útjuk. Schwartzer

e két német intézetben is azt tapasztal-

ja, hogy „a kímélő és barátságos bánás-

mód egybekötve a tekintéllyel és a szi-

gorral, célszerű foganatot szül”. A ta-

nulmányút végső summájaként megál-

lapítja, hogy a nyugat-európai intéze-

tek épülete, felszerelése általában véve

imponáló, a német intézetekben az or-

vosok személyes ambíciója, igyekezete

igyekszik pótolni a berendezések hiá-

nyait. Schwartzer Ferenc érdekes és

fontos konklúziója a német és a többi

nyugat-európai elmegyógyászat kö-

zötti fő különbségekre vonatkozik. Az

eltérő vonásokat abban látja, hogy

amíg a franciák és az angolok nagyobb

gondot fordítanak a „psychikai keze-

lésre”, a morális terápiára, addig a né-

metek „a test állapotának figyelembe-

vételével gyakrabban folyamodnak a

gyógyszeres kezeléshez” [5]. Schwar-

tzer Ferenc hazatérése után egyre el-
szántabban érvel egy országos elme-

Schwartzer Ferenc
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gyógyintézet („tébolyda”) felállításá-

nak szükségessége mellett, vitatkozva

azokkal az orvosi körökből elhangzó

véleményekkel is, amelyek ezt szük-

ségtelennek tartják, és az intézeti elhe-

lyezéssel szemben a házi ápolást része-

sítik előnyben. Ismét hangoztatja egy

korábbi, 1843-ban kelt írásában már

rögzített érvelését, amellyel az „őrült-

kór”-intézetek létesítését szorgalmaz-

za. Az elmegyógyászat fejlesztése és az

intézetek létesítése hozzájárulhat ah-

hoz, hogy sok „szerencsétlen”, „bűnös-

nek látszó” őrültet megmentsünk attól,

hogy közönséges gonosztevőként bán-

janak velük. Az 1848-as beadvány egy

elmegyógyintézet létesítésére vonat-

kozó, alaposan kidolgozott tervezetet

is tartalmazott, amely Lipót mezejét

jelölte meg a létesítendő intézet hely-

színéül [5]. Ebben a tervezetben

Schwartzer ír a gyógyítható elmebete-

gek és a gyógyíthatatlannak tartott

(veleszületetten vagy öregségüknél

fogva „bárgyú”) páciensek elkülöníté-

sének szükségességéről azzal a megkö-

téssel, hogy ha a „gyógyíthatatlannak”

tartott, ápolóintézetben elhelyezett be-

tegek állapotában javulás következik

be, őket vissza kell szállítani a gyógyin-

tézetbe. 

Az elképzelés kivitelezése a polgári

forradalom és szabadságharc esemé-

nyei közt háttérbe szorult, de Schwar-

tzer Ferenc 1850. március 8-án – a már

megváltozott politikai viszonyok kö-

zött – újra beadta kérelmét, most már

Karl von Geringer teljhatalmú császári

biztoshoz egy Vácott felállítandó ma-

gán-elmegyógyintézet ügyében. Az

indoklásban továbbra is azzal érvel,

hogy Magyarországon az elmebeteg

embereket még mindig „rossz börtö-

nökben tartják és gonosztevőként ke-

zelik” [5]. A hatóságok hosszas ellen-

őrző procedúra után 1850. november

13-án végre megadják az engedélyt

Schwartzer Ferenc váci magán-elme-

gyógyintézetének megnyitására. Az

intézet végül 1851 áprilisában kezdi
meg működését 8 pácienssel, előbb a

tulajdonos házában, majd később a vá-

ci nagypréposti lakban. 1852 januárjá-

ban Schwartzer Ferenc elmegyógyin-

tézetét Budára, a Kékgolyó utcába he-

lyezi át. Ott mintegy száz évig műkö-

dött. A kezelt páciensek száma 1860-

ra eléri a 100 főt.

Schwartzer Ferenc az 1850-es évek-

ben jelentős szakirodalmi munkássá-

got fejt ki, tanulmányok egész sorát

publikálja, 1858-ban pedig kiadja tan-

könyvét A lelkibetegségek általános

kór- és gyógytana címmel. Schwartzer

Ferenc jelentősége az utánpótlás-neve-

lés tekintetében is kiemelkedő. A szak-

irodalom megállapítása szerint „az ő

intézetében született meg a magyar

psychiatria” [5].

Dr. Magyar Adél 

főiskolai docens

Szegedi Tudományegyetem,

Juhász Gyula Pedagógusképző Kar,

Gyógypedagógus-képző 

Intézet

Jegyzetek
1 Gordosné Szabó Anna első ízben 1963-

ban megjelent Magyar gyógypedagógia tör-

ténet című jegyzetében utal arra, hogy ha-

zánkban a különféle érzékszervi fogyatékos

és az értelmi fogyatékos személyek gyógyí-

tása, gondozása, nevelése terén a fejlődés a

Nyugat fejlett országaihoz képest megké-

sett. Először a siket emberek számára hoz-

nak létre intézetet Cházár András kezde-

ményezésének köszönhetően, 1802-ben Vá-

cott. Ezt követően a vak személyek számára

nyit ( József nádor támogatása nyomán)

Beitl Rafael intézetet Pozsonyban, 1826-

ban, amely már 1827-ben Pestre költözik.

Végül az értelmi fogyatékos (korabeli elne-

vezéssel élve: „hülye”) emberek számára lé-

tesít intézetet Frim Jakab Rákospalotán,

1875-ben Munka elnevezéssel. Ez két éven

belül megszűnik, majd 1877-ben átszervez-

ve Első magyar hülye-nevelő és ápoló inté-

zet néven folytatja a munkát.
2 Érdekes körülmény, hogy a bemutatott

konkrét esetismertetések arról számolnak
be, hogy a kúra végén szinte minden páciens

meggyógyul. Bár ezt az orvosi értelemben

vett optimizmust többször ellenpontozza az

esetleírások végén szereplő következő mon-

dat: „Észre jött ugyan, hanem ezen észrejö-

vés a halál előpóstája volt” [9].   
3 kényszerzubbonyok
4 ápolók
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A kora gyermekkori intervenciós

köznevelési szolgáltatások döntő több-

ségét a pedagógiai szakszolgálatok biz-

tosítják.

A kora gyermekkori intervenció a

közelmúltban lett főfogalom a szakmai

terminológiában. A korai életszakasz-

ban történő intervenciós tevékenységre

való utalás előtte már több ágazatban

megjelent. Jelenleg pedig a fenti meg-

nevezésen minden olyan tevékenységet

értünk, amely – ágazattól függetlenül –

egy (jellemzően, de nem kizárólagosan

életkori besorolás alapján) meghatáro-

zott gyermekcsoportra irányul. Bár ál-

talánosságban a kora gyermekkori in-

tervenciós szolgáltatások célcsoportja a

0–6 éves korú gyermekek, az életkori

besorolásban lehetnek eltérések.

A köznevelés területén a kora gyer-

mekkori intervenciós tevékenységben a

pedagógiai szakszolgálatok és az óvo-

dák játszanak szerepet. Az előbbiek

esetében az életkori csoport könnyeb-

ben megragadható, hiszen a kora gyer-

mekkori intervenciós tevékenység

szakszolgálati elem, főképp (de nem ki-

zárólag) az úgynevezett korai fejlesztés

(hivatalosan: gyógypedagógiai tanácsa-

dás, korai fejlesztés és gondozás), mely

0–6 éves korban történhet. Az óvodai

nevelés elviekben 3 és 6 éves kor között

történik, de egyes objektív, továbbá is-

kolaérettségi vagy diagnosztikai ténye-

zők eredőjeképpen akár 9 éves korig is

tarthat.

A korai fejlesztés feladatát a pedagó-

giai szakszolgálati intézmények műkö-

déséről szóló 15/2013. (II. 26.) Emmi-

rendelet (a továbbiakban: Szakszolgála-

ti rendelet) az alábbiak szerint határoz-

za meg: „a komplex koragyermekkori

prevenció, tanácsadás és fejlesztés, az el-

látásra való jogosultság megállapításá-

nak időpontjától kezdődően a gyermek
fejlődésének elősegítése, a család kom-

petenciáinak erősítése, a gyermek és a

család társadalmi inklúziójának támo-

gatása érdekében. A korai fejlesztés és

gondozás tevékenységei a komplex

gyógypedagógiai, konduktív pedagó-

giai tanácsadás, a kognitív, a szociális, a

kommunikációs és a nyelvi készségek

fejlesztése, a mozgásfejlesztés és a pszi-

chológiai segítségnyújtás.”

Azt, hogy ezeken a feladatokon, illet-

ve tevékenységeken belül milyen fej-

lesztések, módszerek alkalmazhatók, a

jogszabályok nem határozzák meg. Er-

re vonatkozóan a szakmai protokollok

adhatnak iránymutatást. Minden olyan

tevékenység, fejlesztés vagy módszer

megfeleltethető a korai fejlesztés tartal-

mának, mely a fenti feladatokat szolgál-

ja. A korai fejlesztés a gyermek legfel-

jebb hatéves koráig tarthat. Ha a gyer-

mek betöltötte harmadik életévét, ak-

kor vehet részt korai fejlesztésben és

gondozásban, ha a szakértői bizottság

véleménye szerint nem kapcsolódhat

be az óvodai nevelésbe. Ez fontos élet-

kori határ és fontos diagnosztikai lépés.

A korai fejlesztés a jogszabálynak

megfelelő végzettséggel és szakképzett-
séggel látható el (gyógypedagógus, kli-

nikai gyermek-szakpszichológus, ta-

nácsadó szakpszichológus, konduktor).

A pedagógiai szakszolgálatokban elő-

írás a szakvizsga megléte, amelynek

megszerzésére az alkalmazástól számí-

tott öt év türelmi idő áll rendelkezésre.

A korai fejlesztést végző, pedagógusi

munkakörben foglalkoztatott szakem-

berek munkáját az alábbi végzettségű és

szakképzettségű, nevelő és oktató mun-

kát közvetlenül segítő szakemberek se-

gíthetik: a fogyatékosság típusának

megfelelő szakorvos vagy gyermek- és

ifjúsági pszichiátria, csecsemő- és gyer-

mekgyógyászat, illetve gyermekneuro-

lógia-szakorvos, gyógytornász, pedagó-

giai asszisztens, gyógypedagógiai asz-

szisztens.

A korai fejlesztésre való jogosultságot

a szakértői bizottságok állapítják meg,

és magát a korai fejlesztést ténylegesen

a megyei pedagógiai szakszolgálatok

járási tagintézményei végzik. 2017 ja-

nuárjától az ellátásba való bekerülés vé-

gett felgyorsult a szakértői bizottsági

eljárás. Kibővült azoknak a szakorvo-

soknak a köre, akiknek a véleménye

alapján 18 hónaposnál fiatalabb gyer-

mek külön vizsgálat nélkül fejlesztésbe

kerülhet.

Ha a gyermek bölcsődei nevelésben,

gyermekotthoni ellátásban, fogyatéko-

sok nappali intézményében, fogyatéko-

sok ápoló-gondozó bentlakásos intéz-

ményében intézményi ellátásban része-

sül, a korai fejlesztést és gondozást – ha

megvannak a feladat ellátásához szük-

séges feltételek – az intézményben

(mint helyszínen) kell ellátni. A peda-

gógiai szakszolgálati intézmény a ta-

nácsadást a szülőn kívül a feladatellátási

hely adott gyermekkel foglalkozó szak-

alkalmazottai részére is biztosítja.

2013-tól a Szakszolgálati rendelet ér-

telmében átszervezték a teljes pedagó-
giai szakszolgálati feladatellátást. Azóta

Kora gyermekkori intervenció 
Magyarországon

előadás

A szerző a komáromi konferencián 
(Fénykép: Artis Centrum) 
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A dr. Szép Tamás orvos és Szép Mó-

nika fejlesztőpedagógus házaspár ven-

dége voltam Érsekújvárott. Danika, a

kilencéves nagyfiú barátságosan fogad,

érdeklődéssel nézi a diktafont, ki is

próbálja, tetszik neki, ahogy visszahall-

ja saját hangját. Tomika decemberben

lesz hároméves, éppen alszik, anyukája

vele van otthon gyermekgondozási

szabadságon. A doktor úr is hazaért a

rendelésből.

Dr. Szép Tamás pszichiáter, addikto-

lógus a komáromi Selye János Gimná-

ziumban érettségizett. A Comenius

Egyetem Orvostudományi Karán dip-

lomázott. Első munkahelye az érsekúj-

vári kórházban volt, pszichiátriából

szakvizsgázott. 2018-tól a nagysurányi

pszichiátriai rendelőben dolgozik, he-

tente egyszer addiktológiai szakrende-

lést tart az érsekújvári kórházban,

ugyanitt ügyeletet is vállal, emellett bí-

rósági szakértő.

Szép Mónika a pozsonyi Duna utcai

gimnáziumban érettségizett, a Come-
nius Egyetem Pedagógiai Kara fejlesz-

tőpedagógia tanszékén szerzett diplo-

mát. Pályaválasztásában családi körül-

mények is közrejátszottak. 

SZ. M. – Négyen vagyunk testvérek,

én vagyok a legidősebb. A legfiatalabb

öcsém tanulási zavarral küszködött, s

mivel kevés volt a magyar gyógypeda-

gógus, gondoltam, hogy megpróbálom.

Amikorra elvégeztem az egyetemet, ő
már érettségizett, de legalább tudtam

tanácsot adni anyukámnak, hogy hová

forduljon. Ha most tanulna, biztosan

könnyebb volna neki, mert akkoriban a

tanárok nem ismerték az integrációt és

az inklúziót. Fiunk, Danika is integrált

oktatásban részesül, most harmadikos.

Elsőben nem volt asszisztense, az na-

gyon nehéz év volt. Másodiktól lett, s az

asszisztens bent van vele az órán, mel-

lette ül a padban, vagy elviszi őt foglal-

kozásra. A saját tempójában dolgozik,

erre a tanító néni is tekintettel van. 

SZ. T. – Az elején az ember ódzkodik

tőle, hogy jaj, most integráció, de na-

gyon segített. A tanulási zavar mellett

figyelemzavara is van, elkalandozik a fi-

gyelme. A frontális tanítás nem felel

meg neki. 

SZ. M. – Viszont a matematikát ki-

magaslóan tudja, a nyári táborban pedig

az angoltudását dicsérték. Szépen rajzol

– ez mindkét részről családi örökség,

Csótó László grafikusművész például a

férjem nagybátyja –, a művészeti alapis-

kolában rajzra jár. 

Visszatérve a tanulmányaimhoz: az
Erasmus program keretében féléves

Látogatóban a Szép családnál

korai fejlesztés – bemutatjuk 

Dr. Szép Tamás és Mónika 
(A szerző felvétele)

a korai fejlesztés a pedagógiai szakszol-

gálatok kizárólagos feladata. A Szak-

szolgálati rendelet hatályba lépése előtt

a feladatellátás megoszlása földrajzilag

egyenetlen és szakmailag kontrollálat-

lan, végrehajtását tekintve felaprózó-

dott és vegyes intézményi struktúrájú

volt. Emiatt előfordult, hogy az érintett

gyermekek és szüleik lakóhelyüktől tá-

vol kényszerültek igénybe venni az el-

látást. Az átszervezéssel minden me-

gyében létrejött a megyei pedagógiai

szakszolgálati intézmény, amely az ellá-

tást biztosítja, és a járásokban megala-

kultak ezeknek a tagintézményei, ott is,

ahol eddig nem volt. A koncepció célja

a minél teljesebb feladatellátás volt,

profiltiszta intézmények létrehozásával,

egységes irányítással, egységes eljárás-

rendek és szakmai protokollok, egysé-

ges informatikai nyomon követő rend-

szer alkalmazásával. A rendelet megha-

tározza a feladatokhoz rendelt mini-

mális szakemberlétszámot is. Így lehe-

tőséget teremtett az interdiszciplináris

teammunkára.

Az egységes szakmai és szervezeti

irányítás alatt az ellátott gyermekek

száma 2018 végéig több mint a duplá-

jára emelkedett (2198-ról 5636-ra).

Összegezve elmondható, hogy a tá-

gabb értelemben vett kora gyermekko-

ri megsegítésen belül az egészségügyi

és szociális ágazatnak megítélésünk

szerint fő feladata a felismerés és elte-

relés, azaz hogy a fejlesztést igénylő

gyermekek a lehető leghamarabb a

szakszolgálathoz, ezen belül a szakértői

bizottsághoz kerüljenek, hogy az mi-

hamarabb tudjon gondoskodni a diag-

nózis felállításáról és a gyermeket ellátó

fórum kijelöléséről. Ezért is tartom na-

gyon fontosnak, hogy tagintézmé-

nyünk nagyon szoros kapcsolatot ápol

a védőnői szolgálattal (baba-mama

klubok) és a gyermekorvosi hálózattal.

Kozma Szabolcs

a Győr-Moson-Sopron Megyei 

Pedagógiai Szakszolgálat

Pannonhalmi Tagintézményének

igazgatója

Az írás a Carissimi Nonprofit Alap

és az SZMPSZ mellett működő Spe-

ciális Fejlesztő Szakmák Országos Tár-

sulása szervezésében 2019. június 14-

én a Selye János Egyetemen a korai fej-

lesztésről tartott konferencián elhang-

zott előadás szerkesztett változata.
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szakmai képzésen vettem részt Buda-

pesten az ELTE – Bárczi Gusztáv

Gyógypedagógiai Karon. Ott a fejlesz-

tő pedagógiának nagyobb hagyománya

van, kidolgozottabb, mint nálunk, s az

egyetem felszereltsége is jobb volt. Sok

szakirodalmat hoztam haza, fel tudom

használni a munkámban.

Az egyetem elvégzése után, majdnem

tizenkét éve a nyitramalomszegi benn-

lakásos szociális otthonban kezdtem

dolgozni. Hároméves kortól vesznek fel

klienseket. Sokuk állapota súlyos, öntu-

datlan fekvőbetegek, de vannak járók is.

Fejlesztőpedagógusként színházi fog-

lalkozásokat tartottam nekik, darabokat

gyakoroltunk be, versenyekre jártunk,

díjakat is nyertünk. Kirándultunk. Pró-

báltam értelmet adni az életüknek. Arra

törekedtem, hogy örömüket leljék ab-

ban, amit csinálnak. Most azonban vál-

tottam, a gyerekek miatt már nem tu-

dom vállalni a bejárást. Még decembe-

rig gyermekgondozási segélyen vagyok

itthon. Amikor Tomika 15 hónapos

volt, a Blaho utcai óvoda igazgatónője

hívott hozzájuk dolgozni, mert az otta-

ni speciális osztályból elment a gyógy-

pedagógus. Igent mondtam. Kezdetben

40%-os részmunkaidőben, idén szep-

tembertől pedig teljes állásban dolgo-

zom az autistaosztályban. Ez sem egy-

szerű munka. Az egyetemen egy sze-

mesztert hallgattunk autizmusból, az

alapokból felkészítettek bennünket, a

többit pedig a gyakorlat adja. (Lapunk-

ban az óvodáról részletesebben is olvas-

hatnak a 17–18. oldalon.) 

SZ. T. – Most már az említett intézet

is a körzetembe tartozik. Ne úgy kép-

zelje el valaki, hogy az intézet konténer,

a sérült ember meg konzerv. Zajlik ott

az élet. Van, aki iskolába jár. Akit lehet,

azt bevonják az egyszerűbb, kinti,

konyhai munkákba, relaxációt, zenete-

rápiát tartanak nekik. El kell őket fog-

lalni, mert a sztereotípia konfliktusokat

szül. A mányai női intézetben van a

legtöbb a konfliktus. Viszonylag kis he-

lyen 99 nő él összezárva. Veszekednek,
irigyek, piti dolgok jönnek elő. A hely-

zeten terápiával lehet valamit enyhíteni.

Aztán vagy sikerül, vagy nem. A deins-

titucionalizáció volna rá a megoldás.

Bár a fekvőbetegeknek mindenképpen

intézetben kell lenniük. Finomhango-

lásra van szükség.

– Elterjedt az a nézet, hogy az inté-

zeti lakókat nyugtatózzák.  

SZ. T. – Néha elkerülhetetlen, ahol

sok ember él összezárva, de nem min-

denkit érint. A terápiás sémák is na-

gyon eltérőek. Van, aki egyáltalán nem

szed gyógyszert, mások csak altatót

kapnak éjjelre, megint más hat-hétféle

gyógyszert szed ugyanabban az inté-

zetben.  

SZ. M. – Mikor dolgozni kezdtem,

megkaptam az öt-hat éveseket. Most

már 18 évesek, nagyon érdekes volt lát-

ni felnőni őket. Az ember velük éli az

életét. Nekünk az a dolgunk, hogy a

szülőt megnyugtassuk: a gyermeke jó

helyen van, törődünk vele, jól érzi ma-

gát nálunk. 

– Nem alakultak ki szoros kötődések? 

SZ. M. – Az első anyaságim idején a

kolléganőmtől három évig naponta

kérdezgették, hogy mikor jövök vissza.

Amikor visszamentem, úgy éreztem,

hogy minden onnan folytatódott, ahol

abbamaradt. 

– Lehet tartani a három lépés távol-

ságot? 

SZ. M. – Lehet, de meg kell tanulni.

Gyakorlat kérdése. Estére hazajövünk a

családhoz, nem lehet minden munka-

helyi problémát hazahozni. A mi egye-

temünkön felkészítettek bennünket er-

re, meg a konfliktuskezelésre is. Segí-

tett, bár a gyakorlat sokszor más. 

– Doktor úr, miért választotta ezt a

szakmát? Vagy inkább hivatást? 

SZ. T. – A gimnáziumban érdekelt a

biológia, kémia, és ebbe az irányba in-

dultam. Van, amikor szakma, van, ami-

kor munkahely. Tudom, hogy az árral

szemben megyek ezzel a kijelentéssel,

de mikor az ember belekerül egy mun-

kaközösségbe, mindenféle ingerekkel

találkozik, negatívakkal is. Nálunk kicsit
félfeudális módszerekkel működik a

rendszer, a beágyazottság bizonyos he-

lyeken megvan, emiatt egy fiatal orvos-

nak meg kellene tanulnia védeni magát.

Ez nemcsak a pszichiátriára, hanem a

többi osztályra is vonatkozik. Nemcsak

arról van szó, amit a könyvekben tanul-

tunk, hogy ez hivatás, hanem néha ke-

ményen arról is, hogy az ember tanulja

meg megvédeni magát. Nem annyira

természetes, mint amennyire annak tű-

nik, főleg amit a társadalom elvár tő-

lünk, hogy mindig segítsünk. Elég erős

emocionális nyomás alá kerülünk,

amellyel meg kell tudni birkózni, és

nem jó, hogyha ez a túlélési stratégia al-

koholban vagy hasonló dologban merül

ki. Mert kollégák között is van ilyen,

akár beszélünk róla, akár nem. Emberek

vagyunk mi is. Ilyen-olyan problémák-

kal kell megküzdenünk, esetleg több-

ször munkahelyet váltani, vagy a fiatal

orvosok nagyon nehezen vagy csak ké-

sőn tudják letenni a szakvizsgát, mert

kilincselni kell az aláírásokért, pedig a

későbbi karrier végett ez fontos volna.  

– Ön tudatosan védekezik a segítő

szakmákban jelentkező kiégés ellen?

SZ. T. – Valaki mondta nekem, hogy

védjem magam. Igaza volt. Erről a hat év

alatt az egyetemen senki sem beszélt.

Két méterről fölülről kell szemlélni a

helyzetet, és ha mód van rá, ne kerüljek
konfliktusba. Például meg kell tanulni

dr. Szép Tamás és Mónika, Érsekújvár 

Danika és Tomika 
(Családi archívum)
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élni azzal is, hogy halálesetek majdnem

napirenden vannak bizonyos osztályo-

kon. Éppen konzíliumon voltam az

egyik belgyógyászati osztályon, amikor

egy terminális stádiumban levő dagana-

tos beteg meghalt. Odajött a lánya, és el-

kezdett az orvossal kiabálni, megalázta.

Pedig nagyon jó orvos ügyelt ott éppen,

és megtette a tőle telhetőt. A mi társa-

dalmunk nincs felkészülve a hosszabb

lefolyású betegségekre és a halálra.

– A beteg viszont a másik oldalát lát-

ja a dolognak. Sokszor érzi azt, hogy

nem úgy törődnek vele, ahogyan elvár-

ható volna. Csak sokára kap időpontot,

vagy órákig várakoztatják.  

SZ. T. – Nem tudom, mennyire tuda-

tosítják az emberek, hogy Nyugat-Eu-

rópában is van várakozási idő, és hosz-

szabb, mint nálunk. Ebben a munkaerő-

hiányos helyzetben, ennyi szakemberrel

nem lehet mindig megtartani a kijelölt

időpontot sem. Ők harmincan vannak,

én meg egyedül. Jönnek, hogy a vonat,

meg sír a kicsi… Ebben a helyzetben is

ki kell alakítanom egy védelmi stratégi-

át. Meg kell tanulni azt mondani, hogy

nem érdekel. Meg lehet sértődni, de a

teljesítőképességnek is van határa. Az

iskolában erre is fel kellene készíteni a

tanulókat. Nincs pénzügyi tudatosságra

való nevelés, csak nagyon kevés jogi

alapismeretet tanulnak, és egészségtu-

datosságra való nevelés sincs. Az orvosi

szakma nagyon nem olyan kívülről,

mint belülről. Ez a gyógypedagógia ese-

tében is igaz. Akár kollégához, akár be-

teghez úgy kell viszonyulni, mint állam-

polgár az állampolgárhoz.

– Nagysurányban van a rendelője.

Magyar népesség gyakorlatilag nincs a

városban. Megtalálják önt a magyar

betegek?

SZ. T. – Igen. A pszichiátria nyelvileg

igényes szakma, azért is vagyunk keve-

sen magyarok. 

– A lélekdoktor kevésbé megfogható

dologgal foglalkozik, mint az, aki a tes-

tet gyógyítja.

SZ. T. – Itt is vannak racionális bio-
kémiai alapok. A lelki betegségeknek is

vannak nem olyan értelemben kézzel-

fogható jelei, mint a csonttörés, de

megvan a biokémiájuk, fiziológiájuk,

funkcionális mágneses rezonanciás ké-

pek vannak. Az agynak is, mint minden

szervnek, van molekulákban leírható

anyagcseréje. Bejön a szociológiai as-

pektus is, hogyan alkalmazkodunk

egyes helyzetekhez.

– Tapasztal különbséget a magyarok

és a szlovákok betegségei között?

SZ. T. – A sör és féldeci típusú ke-

mény alkoholizmus a szlovákokra

jellemzőbb. A borozgatás inkább a

magyarokra, meg a panaszkodás.

Úgy tűnik, mintha a családi kötelé-

kek a szlovákok között jobban mű-

ködnének. Lehet, hogy a vallásosság

is hozzájárul. A pszichotikus bete-

gek között nagyon nagy különbség

nincs.

– Valóban egyre több a pszichiátriai

beteg?

SZ. T. – Van mit csinálnunk.

– Mi az oka?

SZ. T. – Egy kolléga – nem pszichiá-

ter – mondta, hogy ötven évvel ezelőtt

az emberek a földekre jártak kapálni,

gyárakba dolgozni, a kezük-lábuk volt

megterhelve. Most meg mindenkinek

az agya van legjobban leterhelve a szá-

mítógépek, pénzügyek által. Erre a vál-

tozásra, hogy az agyunk ilyen terhelést

kapjon, ilyen rövid idő alatt fejlődésileg

nem vagyunk fölkészülve.

– Milyenek a gyógyítás esélyei?

SZ. T. – Lehet gyógyítani. Idetarto-

zik a pszichoterápia is, nemcsak a

gyógyszeres kezelés.

– Viszont megbélyegzik azt, aki pszi-

chiáterhez, pszichológushoz jár.

SZ. T. – Nem biztos, hogy rögtön

megbélyegzik, de könnyen előfordul-

hat, hogy a családi vagy munkahelyi

teljesítménye lecsökken egy időre, ha

nem is hosszú távra. A család ezt nem

mindig érti meg.

– Addiktológusként kiket gyógyít?

SZ. T. – Van mindenféle függőség.

Nagyon megy az alkohol, pervitin, me-
tamfetamin, marihuána, vannak a régi

heroinisták, és újak is. A gyermekek

eléggé veszélyeztetettek, a falvakban is.

Senkinek sem jut eszébe, hogy elbe-

szélgessen velük, hogy mi van otthon.

De most már vannak iskolapszicholó-

gusok. Játékfüggőség is elég sok van. A

neurobiológiája hasonló az agyban,

mint a szerfüggőségé. Mennek az on-

line játékok. Ez akkor rossz, amikor az

illető akár eurótízezreket is képes elját-

szani. Őket elküldöm elvonókúrára.

Van, aki úgy próbálja gyógyítani a per-

vitinfüggőségét, hogy áttér az alkoholra,

és könnyen felmegy naponta egy-két li-

ter töményre. Erre mondják, hogy csö-

börből vödörbe. Nem tudom, hogy me-

lyik a károsabb. 

– El tudja érni, hogy ne nyúljanak

hozzá?

SZ. T. – Van, akinél igen. Sok a visz-

szaesés, terápiás frusztráció.

– Ezt kudarcként éli meg?

SZ. T. – Erről beszéltem az elején,

hogy nem szabad kudarcnak venni.

Mindent beleadok, és van olyan, hogy

mégsem sikerül. New Yorkban sem si-

kerülne. Talán az is a gond, az iskola-

rendszerre visszautalva, hogy nem ta-

nulunk meg veszíteni, alulmaradni bi-

zonyos helyzetekben, nem tudjuk

őket kezelni. A B terv az életben nem

katasztrófa. 30-40 éve még meg lehe-

tett tervezni, hogy iskola, munka.

Most már nagyon sokszor történik

olyan bárkinek az életében, hogy min-

dent belead, mégsem sikerül. Egészen

más világban élünk, mint akkor. Nin-

csenek kiszámítható pályák. Igen, kell,

hogy legyenek valamilyen illúziók. De

ha valaki nagyon pontosan betervez

mindent, nincs benne szabad mozgás,

aztán veszteségnek éli meg, ha nem

minden történik az elképzelése sze-

rint, s emiatt frusztrálttá válik, az

hosszú távon nagyon nem jó.

– Mégis olyan szakma az öné, ahol

eleve segíteni akar.

SZ. T. – Persze, ez világos. És valami-

lyen módon tudunk is. 

Tóth Erika

segítő szakmák
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Sajátos nevelési-oktatási 
igényű gyermekek az óvodában

akiket mindenhonnan elküldtek

„A hozzánk érkező panaszokból

látjuk, hogy a fogyatékossággal 

élő gyermekek számára nem kellő-

en biztosított az iskolára való felké-

szítés, mivel csak kevés óvodában

adottak a feltételek, illetve mutatko-

zik akarat olyan feltételeknek a kiala-

kításra, amelyek alkalmasak ezeknek

a gyermekeknek a fogadására.” 

Zuzana Stavrovská 

fogyatékosságügyi biztos 

Pedagógusoktól, segítő szakmákban

dolgozó más szakemberektől gyakran

hallani, hogy egyre több a sajátos neve-

lési-oktatási igényű gyermek, s az in-

tegrálásuk egyre nagyobb terhet ró az

óvodákra és iskolákra. Nemcsak anyagi

szempontból: a fő gond a szakember-

hiány és a megfelelő körülmények ki-

alakítása. Nincs ez másként Érsekújvá-

rott sem. Ezek a gyermekek minden-

honnan kilógnak. A beszoktatás tör-

vényben meghatározott hossza három

hónap, elteltével az óvodák nem szíve-

sen tartják tovább ott őket, így aztán

kénytelenek intézményről intézményre

vándorolni. Három hónap itt, három a

következőben… Ennek az áldatlan ál-

lapotnak a felszámolását kérték a pe-

dagógusok és szülők a várostól, amely

hét óvodát tart fenn. A kérés meghall-

gatásra talált, és a városvezetőség vá-

lasztása a Pavol Blaho utcai óvodára

esett; itt nyílt 2016-ban egy-egy speci-

ális osztály autizmussal élő és kommu-

nikációs zavarokkal küszködő gyer-

mekek számára. Az osztályok a Czu-

czor Gergely Alapiskolában kaptak

helyet. Az előzményekről és a három

év tapasztalatairól Szabó Eleonóra

igazgatóval, Solčan Margit igazgató-

helyettessel és Szép Mónika fejlesztő

pedagógussal beszélgettünk.

„Ezeknek a gyerekeknek 

segíteni kell”

A Blaho utcai a város legnagyobb

óvodája, négy magyar és három szlovák

nevelési nyelvű osztállyal. A két speci-

ális osztályba járó 12 gyermekkel

együtt 178-an látogatják. Míg az isko-

lákra a körzetesítés a jellemző, óvodát

szabadon lehet választani. Elutasítani

helyhiány miatt lehet valakit, illetve

azokat, akikről a három hónapos

beszoktatási időszak alatt kiderül, hogy

sajátos nevelési problémákkal küzde-

nek. Ebből az óvodából azonban őket

sem tanácsolják el. Az igazgatóhelyet-

tes megjegyzi, hogy sérült gyerekek

mindig is voltak náluk, de legalább tíz

éve folyamatosan növekszik a számuk.

Volt köztük hiperaktív, viselkedési za-

varokkal küszködő, autizmussal élő,

Down-szindrómás, kerekesszékes

gyermek. Az igazgatónő hozzáteszi,

hogy ezeknek a gyerekeknek segíteni

kell, és szüleiknek is, mert nehéz hely-

zetben vannak. És ha időnként gondok

adódnak velük, az is érthető, hiszen a

problémás gyermek mögött nemegy-

szer problémás szülő van: nem szívesen

veszi tudomásul, nem tudja elfogadni,

hogy gyermeke speciális segítségre

szorul, nem akar vele szakemberhez

fordulni. „Ha látjuk, hogy gond van va-

lakinek a beszédfejlődésével, viselkedé-

sével, Kiss Mária gyógypedagógus, lo-

gopédus, az ógyallai Magán Gyógype-

dagógiai Tanácsadó Központ munka-

társa hetente egyszer eljön az óvodánk-

ba, és törvényes képviselőjük beleegye-

zésével fejlesztő foglalkozásokat tart az

iskolaköteles gyermekeknek. Vagy –

ugyancsak a szülő beleegyezésével –

időpontot kérünk az újvári Regionális

Oktatási és Szociális Központban mű-

ködő gyógypedagógiai tanácsadóban –

remekül tudunk velük együtt dolgoz-

ni –, oda elviheti a gyermeket kivizs-

gáltatni. A szülők többsége együttmű-

ködő, de időnként göröngyös út vezet a

megoldásig.”

Igen, fájdalmas szembesülniük a

helyzettel, és természetes reakció a ré-

szükről a hárítás. De ha elfogadják a

megváltoztathatatlant, a gyermeknek is

jobb lesz, és az óvónőkre háruló felada-

tok is csökkenhetnek, például asszisz-

tens alkalmazásával. Az is előnyös,

hogy a „hivatalosan” sajátos nevelési-

oktatási igényű gyermekkel logopédiai

probléma, viselkedési zavar, valamilyen

„disz”-gyanú stb. esetén külön fejlesz-

tési program szerint foglalkozhatnak.

„Jövőre szeretnének hozzánk hozni
egy gyermeket, akinek az anyukája márSzabó Eleonóra (jobboldalt), Szép Mónika és Solčan Margit 
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jelezte, hogy szüksége lesz pedagógiai

asszisztensre. Ezt a fenntartónál kell

kérvényezni, de a járási munkaügyi hi-

vatalnál is szoktunk igényelni segítőt.

Ha egy 24-es létszámú osztályban van

sajátos nevelési igényű gyerek, nagy

szükség van a jelenlétére. Az önellátó

tevékenységekben: pl. az öltözködés-

ben, étkezéskor vagy a benti foglalko-

zások során segít neki. Ehhez nincs

szükség pedagógiai végzettségre, elég a

középiskolai érettségi. Megbízatása fél

évre szól, bérét a hivatal folyósítja. Utá-

na új segítőt kérhetünk, és ha nagyon

szerencsések vagyunk, kapunk is” –

magyarázza kicsit keserű iróniával az

igazgatónő.

Megoldás: speciális osztály

Az érintett kisgyerekekre és a cso-

portban levő többire is kedvezőtlenül

ható, a szülőket nyomasztó, a pedagó-

gusokat is megterhelő áldatlan állapo-

tokra volt megoldás, amikor három éve

megnyílt a két speciális osztály. Bizony,

az ország nem sok óvodájában van

ilyen. Igaz, ebben az esetben sem volt

egyszerű. „A fenntartó megtalálta a

helyszínt, kialakította az osztályokat, és

úgy alakították át a mellékhelyiségeket,

öltözőket, ebédlőt, udvari játékokat,

hogy megfeleljenek az óvodáskorú

gyermekek igényeinek. Bútorokat, játé-

kokat és segédeszközöket vásároltak,

amelyeket mi később anyagi lehetősé-

geinkhez mérten bővítettünk. Sokkal

többet tettünk, mint az erőnkből futot-

ta, s most már relaxációs sarokkal is

büszkélkedhetünk, amelyet a kolléga-

nők alakítottak ki – mondja Szabó Ele-

onóra, majd sóhajtva hozzáteszi, hogy

szakképzett munkatársakat volt a leg-

nehezebb találni. – Az óvónői és speci-

ális pedagógusi képzettség együtt ritka

konstelláció. Ha mégis volna ilyen, az

illető akkor sem hozzánk jelentkezik,

inkább külföldön vállal állást sokkal

több pénzért. És feltételként szabtuk,

hogy mindkét nyelvet ismerje.” 

Az autista osztályban a gyermekor-
vos csak félnapos tartózkodást ajánl,

Szép Mónika speciális pedagógus (ma-

gyarországi terminológiával: fejlesztő-

pedagógus) és egy pedagógiai asszisz-

tens foglalkozik a négy gyermekkel. A

másik osztályba nyolc kommunikációs

zavarokkal küszködő gyerek jár. Ott

két óvónő dolgozik, mindketten vállal-

ták, hogy megszerzik a speciális peda-

gógusi képesítést.

A kérdésre, hogy mi a feltétele an-

nak, hogy valakit a speciális osztályba

soroljanak, az igazgatónő egy tavalyi

esetet idéz fel. „Bekerült az osztályba

egy autista kisfiú, de a 24-es létszám

sok volt neki. Nem tudta kezelni a

helyzetet, és a többi gyerek sem találta

meg vele a közös hangot. Ezért java-

soltuk a speciális osztályba való áthe-

lyezését. A szülők összegyűjtötték a

szükséges papírokat, a tanácsadóban

megvizsgálta őt a pszichológus, gyógy-

pedagógus, és az autizmussal élőknek

még pedopszichiátertől is kell ajánlás.

Mindezek után a szülő kérvényezi a

speciális osztályban való áthelyezést.

Nálunk az óvodában a havi költségté-

rítés 14 euró, a speciális osztályban ki-

csivel több, 14,50.”

„Úgy működünk, mint egy hagyo-

mányos óvoda – mutatja be az osztá-

lyát Szép Mónika. – A gyermekek fej-

lesztése a feladatunk. Az óvoda oktatá-

si programját az ő speciális igényeikhez

igazítjuk, miközben figyelembe kell

vennünk, hogy minden gyerek más,

hogy éppen milyen állapotban vannak.

Ha esik az eső, fúj a szél, időváltozás

lesz, ez mind befolyásolja a napunkat.

Van napirend, kommunikációs kár-

tyákkal szemléltetjük. Nagyon fontos,
hogy megtanítsuk őket az önellátásra.

Egymástól külön ülnek, bokszban, ve-

lük szemben ül a pedagógus. Akinek

szükséges, a relaxációs sarokban pihen-

het, vagy a szőnyegen játszhat. Nincs

két egyforma autista, mindegyik kü-

lönleges. Meg kell találni, kinek mire

van szüksége. Egyikkel a színeket ta-

nulom, másikkal a formákat, az időjá-

rást… Arra is lehetőség van, hogy az

óvoda mellett még külön terápiára

hordják őket a szüleik. Négy-öt órát

tartózkodnak az óvodában, ezalatt a

szülő is megkönnyebbül egy kicsit.

Mindent megteszünk azért, hogy tud-

ja: jó helyen van a gyereke. A legna-

gyobb jutalom számunkra, ha a gyer-

mek szívesen jön ide.”

A kommunikációs képesség zavará-

val küszködők esetében az oktatási

tervből azokra a dolgokra erősítenek rá,

amelyek a kommunikáció fejlesztését, a

figyelemzavar leküzdését segítik. Las-

súbb a folyamat, mint a többi osztály-

ban, és mivel kevesebben vannak,

mindegyikükre több idő jut. Addig jár-

hatnak oda, amíg el nem érik az isko-

laérettséget. 

„Azzal, hogy ezt a két osztályt meg-

kaptuk, még jobban elköteleztük ma-

gunkat azoknak a gyermekeknek a fel-

karolásában, akiket mindenhonnan el-

küldtek. Szívügyünknek tekintjük,

hogy ez a két osztály jól működjön.

Nagyon nehéz munka, mert a sikerél-

mény nem egyik napról a másikra jön,

hanem hosszú hetek, hónapok, sőt

évek is beletelhetnek, míg eredményt

tudunk felmutatni. Végtelenül hálás

vagyok a speciális osztályokban dolgo-

zó kolléganőknek, akik erre tették föl

az életüket, és a legjobb tudásunk sze-

rint teszik a dolgukat. Hálás vagyok az

itteni kolléganőknek is, akiktől a többi

osztályba járó nehezebben kezelhető

gyerek is megkapja ugyanazt a szerete-

tet, odafigyelést, mint a többiek. Szá-

munkra a legfontosabb, hogy a gyer-

mek jól érezze magát, és a szülő elége-

dett legyen” – mondta búcsúzóul Szabó

Eleonóra.  
T. E.

sajátos nevelési problémák az óvodában
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Speciális osztály nyílt szeptemberben

a Somorjához tartozó Tejfalu magyar

tannyelvű alapiskolájában négy, autiz-

mus spektrum zavarral és figyelemhiá-

nyos hiperaktivitás zavarral (ADHD)

diagnosztizált, sajátos nevelési igényű

(SNI) gyermek számára. 

Az iskola kis létszámú, évfolyamon-

ként egy-egy osztállyal, a tanulók az

ötödik évfolyam után a környező befo-

gadó iskolák valamelyikébe kerülnek.

Az intézmény vezetősége és pedagó-

gusi kara mindig is nyitott volt az in-

tegrált és inkluzív oktatás iránt, s kelle-

mes légkört teremtett a tanulóknak.

Nemcsak integrálják, hanem teljes

mértékben „befogadják” a sajátos neve-

lési igényű gyermekeket, és így be- és

elfogadó gyermekközösséget hoznak

létre. 

Az elmúlt tanév végén azzal kellett

szembesülniük, hogy több sajátos neve-

lési igényű tanulót is szerettek volna be-

íratni hozzájuk a szüleik, mivel a

gyógypedagógiai és pszichológiai szak-

vélemény alapján – tekintettel az álla-

potukra – kis létszámú iskola javasolt

számukra.   

Az iskolát már második éve látogatta

egy autizmus spektrum zavarral küzdő

gyermek, aki egyéni tanterv szerint,

asszisztens segítségével vett részt az ok-

tatásban. Nagyot fejlődött a szocializá-

ció terén, és minimális eltéréssel a visel-

kedésében, sikeresen befejezte a máso-

dik évfolyamot. Az újabb három sajátos

nevelési igényű tanuló elhelyezése

azonban komoly gondot okozott, ezért

Baráth Hajnalka igazgatónő a nagy-

szombati tanügyi hivatalhoz fordult se-

gítségért, hiszen a gyermekeknek tör-

vény adta joguk, hogy képességeiknek

megfelelő oktatásban részesüljenek. Az

igazgatónő megszerezte a speciális osz-

tály létrehozásához szükséges engedé-

lyeket és az önkormányzat jóváhagyá-

sát. Az önkormányzat gondoskodott a

berendezésről, s támogatók révén segéd-

eszközökhöz is hozzájutott az iskola. 

Az osztály mindkét pedagógusa: Cse-

tő Andrea speciális pedagógus és Czédl

Zima Kitti pedagógiai asszisztens jártas

az autizmus spektrum zavarral élő és

ADHD-val küszködő tanulók oktatá-

sában-nevelésében. A tapasztalat nagy

előny, hiszen tudjuk, hogy ezekre a

gyermekekre jellemző a minőségi káro-

sodás a kölcsönösséget igénylő szociális

interakciókban, a kommunikációban és

a rugalmas viselkedés területén. A

spektrumon való elhelyezkedés, az

egyéni sajátosságok és a megnyilvánuló

tünetek nagy változatossága miatt az el-

látás megtervezésének legfontosabb

alapelve az egyéni megközelítés, és az

oktató-nevelő munka során elengedhe-

tetlen az autizmusspecifikus módszerta-

ni segédeszközök alkalmazása.

A 245/2008-as sz., közoktatási tör-

vény hetedik része foglalkozik a speciá-

lis nevelési-oktatási igényű gyermekek

iskoláival. A 94. cikk 1. és 2. bekezdésé-

ben pontosan leírja, hogy milyen körül-

mények közt lehet az SNI gyermeket

oktatni, azaz külön osztályban vagy

olyan nevelési csoportban, amelyet az

iskola többi tanulójával együtt látogat.

„… amennyiben szükséges, a gyermek

vagy tanuló oktatására egyéni oktatási

program szerint kerül sor, amelyet az is-

kola dolgoz ki a nevelési-megelőzési ta-

nácsadó intézménnyel együttműködve;

a gyermek vagy tanuló törvényes képvi-

selőjének jogában áll megismerni ezt a

programot.”

A tejfalusi speciális osztályban né-

gyen tanulnak, három első és egy har-

madik osztályos. Az autizmus spekt-

rum zavar enyhébb formáját diagnosz-

tizálták náluk, értelmi sérülés nélkül.

Oktatásuk egyénre szabott tanterv ke-

retében történik.

A tanév elkezdődött, az oktatás fo-

lyik, s a pedagógusok, szülők és tanulók

egyaránt elégedettek. Nagy lépés ez

számunkra a régióban, hisz ilyen jellegű

speciális osztály nincs a környéken. Az,

hogy a gyermekek anyanyelvükön ta-

nulhatnak, nagyon fontos, hisz az autiz-

mus spektrum zavar specifikus hiá-

nyossága a nyelvi fejlődés elmaradása.

Reméljük, hogy júniusban eredményes

iskolai évet tudhatunk majd magunk

mögött, és lesz rá alkalom, hogy a ta-

pasztalatszerzés után több ilyen speciá-

lis osztály is nyíljon, mert egyre több a

sajátos nevelési igényű gyermek régi-

ónkban. 

Csivre Zsuzsanna

gyógypedagógus, pszichológus

Gyógypedagógiai Tanácsadó 

Központ, Dunaszerdahely

Speciális osztály a tejfalusi alapiskolában

esemény

Kérjük tisztelt Olvasóinkat, hogy tudassák szerkesztőségünkkel, ha lakcímet változtatnak, és mivel gyakran vannak

gondok a terjesztéssel, jelezzék, ha valamelyik számunkat nem kapják meg. Ezzel megkönnyítik munkánkat. Köszönjük.

Elérhetőségeink: postacím: Carissimi, Bučinová 14,   821 07 Bratislava, e-mail: carissimi.lap@gmail.com, telefonszám:
0907 812 236. 

Felhívás
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A szociális ellátórendszert 

szabályozó fontosabb 

törvények Szlovákiában

– a súlyos egészségkárosodás

pénzbeli kompenzációjáról

szóló, 447/2008. sz. törvény: a

fogyatékosság szociális következménye-

inek enyhítésére szolgál;

– a szociális szolgáltatásokról szóló,

448/2008. sz. törvény: az intézményi

keretek között nyújtott szociális szol-

gáltatásokat szabályozza;

– a társadalombiztosításról (nálunk

ismertebb nevén: szociális biztosítás-

ról) szóló, 461/2003. sz. törvény: töb-

bek között a rokkantsági, árvasági stb.

nyugdíjra való jogosultság feltételeit

határozza meg;

– a foglalkoztatási szolgálatokról

szóló, 5/2004. sz. törvény: a fogyaté-

kossággal élő személyek védett műhe-

lyekben és munkahelyeken történő

foglalkoztatásának feltételeit is magá-

ban foglalja;

– az anyagi rászorultság okán nyújtott

anyagi támogatásokról szóló, 417/2013.

sz. törvény: ennek alapján járnak el a

hatóságok, ha pl. az egy háztartásban

élő személyek bevétele nem éri el a lét-

minimum összegét.

A fogyatékossággal élő személy 

életkorától függő jogosultságok

• 0–3 éves kor: A szülő gyermekgon-

dozási szabadságon van, a sérültség fo-

kától függően a gyermek súlyosan

egészségkárosodott személynek nyilvá-

nítható.

• 3–6 éves kor: Súlyos egészségkáro-

sodás esetén meghosszabbított gyer-

mekgondozási szabadságra van lehető-

ség, és már bizonyos támogatások is igé-

nyelhetők.

• 6 éves kor fölött: Már igényelhető a

pénzbeli támogatások valamennyi for-

mája, köztük a személyi segítés díja és a
gondozási díj.

• 6–18 éves kor: A gyermek személyi

segítője nem lehet a szülő vagy más kö-

zeli hozzátartozó.

• 18 éves kor fölött: A szülő vagy más

közeli hozzátartozó is lehet a gyermek

személyi segítője, igényelhető a rok-

kantsági nyugdíj, és a pénzbeli támoga-

tások odaítélésekor már nem veszik fi-

gyelembe a családtagok bevételét.

• 18-tól 65 éves korig: Korlátozás nél-

kül igényelhetők a pénzbeli támogatások.

• 65 éves kor felett: Nem igényelhető

gépkocsivásárlási támogatás és a szemé-

lyi segítés díja, személyi segítést csak

azok igényelhetnek, akiknek ezt már 65

éves koruk előtt megítélték.

A súlyos egészségkárosodás pénzbeli 

kompenzációjáról szóló, 447/2008. 

sz. törvény

Ez a jogszabály szolgál arra, hogy a

fogyatékossággal élő emberek a min-

dennapokban megkapják a legkomple-

xebb támogatást. A súlyos egészségká-

rosodás szociális következményeinek

pénzbeli kompenzálására a munka-,

szociális és családügyi hivataloknál kell

benyújtani az igénylést. Mikor beszé-

lünk a súlyos egészségkárosodás szociá-

lis következményeiről? Olyan hátrányok

esetében, amelyeket az érintett szemé-

lyeknek kell elszenvedniük a nem fo-

gyatékossággal élőkkel összehasonlítva.

Ügyintézés a munka-, szociális 

és családügyi hivatalokban

Az érintett személy írásban fordul tá-

mogatásért a hivatalhoz. A hivatal az el-

járás során megvizsgálja, hogy a kérelme-

ző jogosult-e támogatásra, és jogosultság

esetén dönt a pénzbeli támogatás formá-

járól. A folyamat orvosi felülvizsgálatból

és szociális szakvéleményezésből áll.

Az orvosi felülvizsgálat

A hivatal felülvizsgáló orvosa a kérel-
mező által benyújtott orvosi szakvéle-

mények alapján meghatározza a funkci-

óvesztés mértékét (nem szükséges az

érintett jelenléte). Pénzbeli juttatásra

akkor keletkezik jogosultság, ha a funk-

cióvesztés mértéke legalább 50%. Eb-

ben az esetben a törvény értelmében a

kérelmező súlyosan egészségkárosodott

személynek minősül.

Mi a funkcióvesztés?

A testi, érzékszervi vagy pszichikai

képességeknek előreláthatóan 12 hó-

napnál tovább fennálló rendellenessége.

A diagnózisok jegyzéke megtalálható a

tárgyalt törvény mellékletében. 

A szociális szakvéleményező 

tevékenység 

Az orvosi felülvizsgálatot követően a

kérelmező jelenlétében kerül sor a szo-

ciális szakvéleményezésre. Ennek során

a szociális ügyi hivatal munkatársai fel-

mérik a súlyosan egészségkárosodott

személy: 

– egyéni adottságait;

– mennyire képes saját maga megol-

dani az élethelyzeteit;

– a családi körülményeit, milyen mér-

tékben vannak segítségére a családtagok;

– szűkebb és tágabb környezetét, az

ott található fizikai akadályokat. 

A szakvéleményezés után tesznek ja-

vaslatot a kompenzáció formájára.

A hivatal vizsgálja az egészségkáro-
sodás szociális következményeit:

Egészségkárosodott személyeket és 
segítőiket támogató szociális ellátórendszer 

tanácsadó
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– a mozgás, tájékozódás;

– a kommunikáció;

– az önellátás;

– a megnövekedett kiadások: diétás

étkezés, személyes és háztartási higié-

nés eszközök, ruha-, fehérnemű-, láb-

beli-, bútor-elhasználódás, gépkocsi-

üzemeltetés (üzemanyag), a segítő ku-

tyáról való gondoskodás: élelmezés, ál-

latorvosi költségek esetében.

A komplex szakvélemény 

Az orvosi felülvizsgálatot és szociális

szakvéleményezést komplex szakvéle-

mény zárja, amely tartalmazza:

– a funkcióvesztés mértékét, ha az

legalább 50%;

– hogy a kérelmező súlyosan egész-

ségkárosodott személynek minősül;

– a súlyos egészségkárosodás szociális

következményeinek felsorolását;

– a pénzbeli támogatásra vonatkozó

javaslatot;

– döntést arról, hogy a hivatal igazol-

ványt állít ki a súlyosan egészségkároso-

dott személy számára, amelyen piros

csík jelöli, ha kísérő vehető igénybe

(preukaz osoby ŤZP vagy preukaz

osoby ŤZP so sprievodcom);

– döntést arról, hogy a kérelmező jo-

gosult-e gépkocsival történő egyéni

szállításra; 

– az egészségi állapot ismételt felül-

vizsgálatának időpontját, ha ezt a felül-

vizsgáló orvos indokoltnak tartja.

Mit vizsgál még a hivatal az egész-

ségkárosodás következményein kí-

vül?

A támogatások odaítélésekor a kérel-

mező és családja bevételét és vagyoni

helyzetét is vizsgálják. 

• Egyes pénzbeli támogatások oda-

ítélésének feltétele, hogy a kérelmező

bevétele nem haladhatja meg a lét-

minimum háromszorosát, de a sze-

mélyi segítés esetében ezt nem vizs-

gálják.

• A kérelmező becsületbeli nyilatko-

zatot tesz, hogy a vagyona nem haladja

meg a 39 833 eurót. Ebbe nem számít

bele pl. annak a háznak vagy lakásnak,

amelyben él, vagy egy személygépko-

csinak a birtoklása. 

A pénzbeli támogatás 

Lehet egyszeri vagy havonta ismétlődő.

Egyszeri támogatások

• segédeszköz-vásárlás és -javítás, leg-

feljebb 8 630,42 €, ebből:

‒ második mechanikus kerekesszék,

legfeljebb 1 659,70 €;

‒ második elektromos kerekesszék,

legfeljebb 4 979,09 €;

‒ második hallókészülék, legfeljebb

331,94 €;

• emelőszerkezet-vásárlás, legfeljebb

11 617,88 €;

• személygépkocsi-vásárlás:

‒ mechanikus sebességváltós, legfel-

jebb 6638,79 €;

‒ automata sebességváltós, legfeljebb

8 298,48 €;

• személygépkocsi-átalakítás, legfel-

jebb 6 638,79 €;

• lakás, családi ház, garázs átalakítá-

sa: több alkalommal kérhető támoga-

tás különféle átalakításokra, de ezek

összege hét éven belül nem haladhatja

meg a lakás és családi ház esetében a

6 638,79 €-t, garázs esetében az

1 659,70 €-t.

Havonta folyósított támogatások

• a személyi segítés díja;

• az egyéni szállítás díja (üzemanyag-

költség);

• megnövekedett kiadások kompen-

zációs díja;

• gondozási díj.

Szlovákiában a szociális támogatások

rendszere arra irányul, hogy a súlyosan

egészségkárosodott személy a saját ott-

honi közegében élhessen. Ezt szolgálja

a gondozási díj és a személyi segítés díja

(ezekről részletesen olvashattak a Ca-

rissimi 2018/4. és 2018/5. számában,

www.carissimi.sk). 

Köböl Tibor szociális tanácsadó

e-mail: mail@koboltibor.sk

telefon: 0948/046 672

Az írás a 2019. június 14-én a Selye

János Egyetemen a korai fejlesztésről

tartott konferencián elhangzott előadás

szerkesztett változata.

speciális iskolák, szociális intézmények 
és fogyatékossággal élő személyekkel 
foglalkozó szervezetek részére 

A fogyatékossággal élők világnapja alkalmából a nagyfö-

démesi Konrádko Polgári Társulás a Galántai Népművelé-

si Központtal közösen első ízben hirdet Ki mit tud?-ot.

Célunk, hogy bemutatkozhassanak a környékbeli fogyaté-

kossággal élő, szerepelni vágyó tehetséges fiatalok, felnőt-

tek. Intézményenként legfeljebb 5 szereplő jelentkezhet.

Korhatár nincs.

Helyszín: Galántai Népművelési Központ, Galánta,
Bratislavská 1478. 

Időpont: 2019. november 30., szombat, 9.30–12.00

A következő kategóriákban lehet indulni, 3-4 perces

előadással: vers- és prózamondás; ének; hangszerjáték;

tánc;  egyéb.

Frissítőről büféebéd formájában gondoskodunk. 

A részvételhez regisztráció szükséges. Ezt az adott in-

tézmény munkatársa vagy az előadó hozzátartozója is

megteheti a www.konradko.wbl.sk honlapon. 

A regisztráció határideje: 2019. 11. 18.

További tájékoztatás: Slezák Erika, telefon: 0903/261

499, e-mail: konradko3.oz@gmail.com

Az esemény fővédnöke: Gizela Oňová művésznő

Támogatók: Nagyszombat megye önkormányzata,
Szabó János – Nagymagyar, Carissimi Nonprofit Alap

FELHÍVÁS
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A Carissimi Nonprofit Alap évek óta

jó viszonyt ápol az Éfoész balassagyar-

mati tagszervezete, az Elfogadásért

Önérvényesítő Egyesület alelnökével,

Fábri Lászlónéval. Az ő közbenjárásá-

nak köszönhetően már több alkalom-

mal sikerült autóbuszt indítanunk a

budapesti állatkert nagyszabású ingye-

nes őszi rendezvényére, a sérült gyer-

mekek napjára. Az egyesület segítségét

idén is igénybe véve, két busz telt meg

az érsekújvári Regionális Oktatási és

Szociális Központ, a marcelházi egész-

ségkárosodottak szervezete, a szenci

Nefelejcs Ház és a galántai Értelmi Sé-

rülteket Segítő Társulás tagjaival. Az

alábbiakban két élménybeszámolót ol-

vashatnak az eseményről.

Napsütés, jókedv, mosoly, zsivaj, zene,

találkozások ‒ legtöbbünknek ezek a

szavak jutnak eszébe a szeptember 16-i

kirándulás kapcsán. S akkor még hol

maradt a rengeteg szép állat, hiszen a

budapesti állatkertben jártunk!

Na de vegyük szépen sorba: Egy te-

lefonhívás kapcsán értesültünk róla,

hogy a korábbi évekhez hasonlóan idén

is megrendezik a sérült gyermekek

napját a Fővárosi Állat- és Növénykert-

ben, s ezen a mi társulásunkból is részt

vehetnek néhányan. Örömmel fogad-

tuk a meghívást, s felvettük a kapcsola-

tot a szenci Nefelejcs Ház vezetőségé-

vel, ők vállalták ugyanis az utazás meg-

szervezését. Madarász Ildikóékkal na-

gyon jó együtt dolgozni, mindig kor-

rekt, megbízható társak. Korán reggel,

hat órakor volt az indulás Szencről, fél

hétkor Galántán szálltunk fel mi, tizen-

ketten az Értelmi Sérülteket Segítő

Társulástól. Megtelt az autóbusz, s 52

vidám személy indult el Budapest felé.

Csupa ismerős gyermek és fiatal kísérő-

jével, többnyire az édesanyjával, de

egész családok is jöttek.

Gyorsan elrepült az idő, tíz óra előtt
beértünk a magyar fővárosba. Első

megállónk a Városligetbe vezető több

mint két kilométer hosszú Andrássy

úton volt: megcsodáltuk a gyönyörű pa-

lotákat, modern épületeket. Megnéztük

a Hősök terét, Vajdahunyad várának

tornyait, körbesétáltuk a Városliget

egyik tavát, s mentünk az állatkertbe.

Habár nagy volt a tömeg, ügyesen be-

jutottunk. A bejáratnál felállított szín-

padon már szólt a zene, egymást követ-

ték az együttesek. Sok játékos, interak-

tív foglalkozást készítettek a nézőknek,

a bátrabbak a színpadra is feljutottak.

Az égiek úgy rendezték, hogy gyö-

nyörű volt az idő, kedvünkre sétálgat-

hattunk a rendezett állatkifutók között.

Ismerősként szemléltük a zebrák, zsirá-

fok, oroszlánok, majmok, fókák, elefán-

tok csapatát, hiszen a legtöbben már

harmadszor vettünk részt ezen a ren-

dezvényen. 

Az állatkertet a Vidámparkkal össze-

kötő sétányokon lépten-nyomon isme-

rősökkel találkoztunk, kit a galántai

versmondó fesztiválról, kit az előző évi

kirándulásról ismertünk. Sok pad, pihe-

nőhely van ezen a nagy területen, aki

elfáradt, megpihenhetett, elfogyaszt-

hatta otthonról hozott elemózsiáját, vá-

sárolhatott a büfékben, vagy megebé-
delhetett a Bagolyvár étteremben is.

Sétálgatva, az embereket figyelve jó

volt látni a sok boldog arcot. Igaz, több

esetben nem maga az állatkerti tartóz-

kodás adta az örömöt, boldogságot, ha-

nem az, hogy végre valami más is törté-

nik, mint hogy otthon vagyok a négy

fal között! Kimozdultam, emberek, ba-

rátok, megértő arcok közt vagyok, szól

a zene, a nap melegen süt… S talán a

szülők, kísérők is megpihentek egy ki-

csit. Bár ugyanúgy kellett figyelniük

gyermekükre, ugyanúgy nekifeszülve

lavíroztak a kerekesszékkel az emberek

között, de ők is élvezték, hogy otthon-

ról eljőve szülőtársaikkal cseverészve

tölthették a napot.

Köszönet mindenkinek, aki munká-

jával elősegítette, hogy ott lehettünk

Budapesten!

Pék Anna, 

a galántai társulás elnöke

*  *  *

Elég hamar érkeztünk szeptember

16-a párás, harmatos reggelén fiam-

mal a találkozási pontra, így míg vár-

tuk az Érsekújvár felől érkező autó-

buszt, volt időm kicsit elmélázni a

ránk váró napon. Gondoltam azokra,

akikkel majd együtt utazunk. Aztán
gondolataim máris a fővárosban ci-

Sérült gyermekek napja Budapesten

esemény

A szenciek egy csoportja
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káztak, és magam előtt láttam az Éfo-

ész munkatársait, akik immár 28. al-

kalommal főszervezői a napnak, a vál-

lalásukra, izgalmukra és örömükre. De

gondoltam a nagyszínpad építőire, az

önkéntesekre, a zenészekre, énekesek-

re is. És hát a Fővárosi Állat- és Nö-

vénykert munkatársaira, akik a helyet

biztosítják, akikre ilyenkor minden

évben egyre nagyobb embertömeg el-

látása vár. Nagyon komoly kihívás ez.

Mint megtudtuk, idén rekordszámú,

közel tízezer ember érkezett.

Ha kicsit magasabbról szemlélhet-

nénk a számtalan autóbusz közeledtét,

amelyekkel az ország legtávolabbi

pontjairól és a határon túlról is érkeztek

iskolák, intézmények, csoportok és csa-

ládok, megdöbbennénk, hogy micsoda

energiát képvisel ez az akadályokat le-

küzdő akarat. A vágy, hogy le ne ma-

radjak valami fontos eseményről. Hogy

mi vonzza a sérült gyermekeket, fiata-

lokat erre a napra? Bizonyára nem csu-

pán az állatkert. Van ennek a napnak

egy fennkölt tartalma: az, hogy ott vár-

nak téged, hogy ha nem jössz, hiányoz-

ni fogsz. Ez a nap érted van, neked lett

kitalálva. Van egy titkos üzenete: hogy

nem vagy egyedül a nehézségeddel,

hogy megoszthatod velünk önmagadat,

hogy felvállalnak, hogy te is felvállal-

hatsz másokat, és itt nem te leszel a ki-

sebbség. Gyere, és járd be velünk ezt a

túlélőtúrát.  

Nem írok a nap programjáról, az

máshol is elérhető. De fontosnak tar-

tom leírni ezeket az emberi tényezőket,

mert többeket az évek során már barát-

ként ölelhetünk magunkhoz. És fon-

tosnak tartom azokat az új elemeket,

ahogyan tablókon bemutatták: veszély-

ben az élővilág, pusztulnak a fajok, ve-

szélyben az ember élettere, veszélyben a

jövő. Ilyen missziót is felvállal az intéz-

mény.  

Én úgy érzem, remélem, sokan má-

sok is, hogy ezzel a nappal is gazdagabb

lett az életem. Jó, hogy nem maradtam

ezen a napon otthon. Nagy köszönet

mindenkinek, aki lehetővé tette.

Rácz Jolán, 

Marcelháza

A kirándulás a Bethlen Gábor Alap

támogatásával valósult meg.

Kiállítás értelmi sérült emberek alkotásaiból
Mi volna a kívánságom, ha kíván-

hatnék valamit? Ez volt a témája az

Értelmi Sérülteket Segítő Társulás or-

szágos szervezete által 24. alkalommal

megrendezett Képzőművészeti Sza-

lonnak. A seregszemlének minden év-

ben más város ad otthont, idén Komá-

romra esett a választás. A megmére-

tésre 84 speciális iskola, értelmi sérült

embereket ellátó intézmény, ill. szer-

vezet, valamint két magánszemély 630

alkotással nevezett be. A háromtagú,

dr. Farkas Veronika művészettörté-

nész, Balogh Hedvig ikonfestő, hitok-

tató, rajztanár és Markovič Mária

szociális munkás, amatőr képzőmű-
vész összetételű zsűri által kiválasztott

és díjazott műveket a komáromi Li-

mes Galériában szeptember 18-a és

30-a között láthatta a közönség. 

A rendezvény lebonyolítói az Értel-

mi Sérülteket Segítő Társulás komá-

romi szervezete által működtetett

nappali ellátást nyújtó szociális otthon

munkatársai voltak. „Megtisztelő, de

nagyon sok munkával járó feladattal

bízott meg bennünket az országos ve-

zetőség” – mondja Mária Múčková, a

komáromi szervezet alelnöke. A pro-

jektet a központ dolgozza ki és nyújtja

be a pályázatot a kulturális minisztéri-

umhoz. Plakátokat készíttet, eljuttatja

a felhívást az intézményekhez, szerve-
zetekhez, és minden évben megjelöl

egy témát. Egyénileg és csoportosan is

lehet pályázni rajzzal, festménnyel,

fényképpel, kerámiával, textillel. „Há-

rom hónapon keresztül folytak az elő-

készületek, közben természetesen az

intézményünk is működött. Elő kel-

lett készíteni a pályamunkákat a kiál-

lításra, a rajzokat hátlapra rögzítettük,

üveg alá tettük, és installáltuk őket.

Farkas Veronika, a Limes Galéria

igazgatója irányította a munkát. A mi

klienseink is beneveztek képekkel, ke-

rámiákkal. Vízváry Zoltán a kerámia

kategóriában kapott díjat. A díjazott

munkák a kiállítás után árverésre ke-

rülnek, a többit visszaküldjük a készí-
tőknek.” 

Az érsekújváriak egy csoportja
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A megnyitóra az ország számos

pontjáról, még a távoli Tőketerebesről

is érkeztek résztvevők. Šoóki Ivett, a

nappali foglalkoztató igazgatója meg-

hatottan köszöntötte őket: „Az összes

alkotást kézbe fogtam. Nehéz volt vá-

lasztani közülük, de számomra meg-

tisztulás volt. Lehetőség elgondolkod-

ni azon, hogy sokszor milyen hálátla-

nok tudunk lenni mi, emberek. Van-

nak, akik mindig többre vágynak, töb-

bet akarnak: még nagyobb házat, új

autót. Közben szívszorító volt látni

ezeket a műveket, amelyek pl. olyan

elemi vágyakat fejeznek ki, hogy az al-

kotójuk vehessen egy új farmert, vagy

hogy egyedül elmehessen a boltba…

Ezeket az értékeket kell bennük meg-

találni, tanulni tőlük, hogy megbecsül-

jünk azt, amink van. Számomra ez a

legfontosabb üzenete a kiállításnak.” 

Farkas Veronika művészettörténész

is méltatta a pályamunkákat. „Az érté-

keléskor természetesen figyelembe

vettük, hogy értelmi sérült alkotókról

van szó, azzal együtt, hogy az ő értéke-

ik valami másban vannak; ezt kellett

megtalálnunk. Nagyon jó volt a téma,

valószínűleg ezért kapcsolódtak be

ilyen sokan, mert közel áll hozzájuk.

Volt, aki azt a vágyát rajzolta ki magá-

ból, hogy nagyon szeretne találkozni

az anyukájával, jó lenne, ha újra együtt

lehetne a családjával. Nekik ugyanúgy

rendkívül fontos dolgok ezek, mint a

mi számunkra. Korábban is tudtam, s

most is megtapasztaltam, hogy renge-

teg érzelem és szépérzék van bennük,

s ha a felkészítő pedagógus vagy a szo-

ciális munkás rá tud hangolódni arra,

amit csinálnak, akkor tényleg szép

dolgokat tudnak kihozni. Van itt egy

gyönyörű kép: mezőt nem is lehet job-

ban ábrázolni, egy profi sem csinálja

jobban. Zöld hátteret adtunk neki, ab-

ban a virágok egyszerűen élnek, lenge-

ti őket a szél. Vagy ahogy a Kezeket

megcsinálta az alkotója, azt fejezve ki,

hogy „együtt”. Sokat spekuláltunk raj-

ta, hogy ne tegyük üveg alá, hogy a le-

vegő mozgathassa. Ez a kedvencem.

Nagyon szépek a kerámiák is. Vagy az

Angyal. Ügyeltünk rá, hogy a szakrális

téma is ott legyen.”

Iveta Mišová, az országos központ

igazgatója így foglalta össze a rendez-

vény jelentőségét: „A képzőművészet

fontos szerepet játszik azok életében,

akik az eszközeivel jobban ki tudják

magukat fejezni, mint szavakkal. Az

értelmi sérült emberek képzőművé-

szeti alkotásai olyan világról szólnak,

ahol van öröm és keserűség, szépség,

vágyak, álmok, lelkesedés, csalódás és

szomorúság. A Képzőművészeti Sza-

lon lehetőséget teremt arra, hogy ezek

az emberek alkossanak, fejlesszék

készségeiket, spontán módon, szavak

nélkül kifejezhessék azt, amit megél-

nek. Esélyt teremtünk számukra, hogy

bekapcsolódhassanak a kulturális élet-

be, és a nyilvánosság előtt megmutat-

hassák munkájuk eredményét. A köz-

véleményt mintegy felhívjuk arra,

hogy ismerje s értse meg az értelmi

akadályozottsággal élő embereket, és

értékelje alkotásaikat. Rendezvényünk

így járul hozzá a »két világ« közötti

akadályok lebontásához.”  (t)

Képzőművészeti Szalon 2019

Šoóki Ivett (balról) és Farkas Veronika a megnyitón (Krüger Viktor felvétele)

MEGRENDELŐLAP
Megrendelem a Carissimi című ingyenes folyóiratot az alábbi címre:

NÉV/INTÉZMÉNY: __________________________________________________________________________________
CÍM: ___________________________________________________________________________________________
FOGLALKOZÁS/MUNKAHELY: ________________________________________________________________________

Telefon: Dátum: Aláírás:

A megrendelést a következő címek egyikére kérjük: 
Levélcímünk: Carissimi, Bučinová 14, 821 07 Bratislava. E-mail: carissimi.lap@gmail.com.

Köszönettel fogadjuk, ha támogatják lapunkat.
Kedvezményezett (názov účtu): Carissimi n. f.

Számlaszám (č. účtu):  SK95 5200 0000 0000 0534 5665, egyedi azonosító (variabilný symbol): 1111
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Most nem a cég kereskedelmi tevékeny-
ségéről fogunk beszélgetni, hanem azokról
a kezdeményezésekről, amelyekkel a cégtu-
lajdonos a mozgásukban korlátozott em-
bereknek próbál segíteni.

– Vegyük először a titokzatos
vozmen.sk honlapot. Az ön értelmezésé-
ben milyen az igazi »vozmen«, azaz »kere-
kesszékes ember« [a »vozmen« a szlovák
vozík – kerekesszék – és az angol man –
ember – szóból származik]?

– Olyan ember, aki testileg-szellemileg
egyaránt aktív, és a mozgáskorlátozottság
kihívás számára, nem pedig panaszforrás.
Így neveztük el a nonprofit szervezetünket
is, amely a vozickar.info, vozickar.tv,
vozickar.info/salon/ honlapokat működteti.
A vozmen.sk honlapon egy ezres mintán
reprezantatív felmérést végeztünk a kere-
kesszéket használók tapasztalatairól. 470-
en az egész terjedelmes kérőívet kitöltöt-
ték. Ilyen széles körű felmérés még nem ké-
szült a témáról Szlovákiában. Az eredmény
elolvasható a honlapon. 

– Folytassuk a vozickar.info honlappal.  
– Mikor a csehországi MEDICCO után a

szlovák Letmo céget alapítottam, látva a te-
rületen uralkodó áldatlan állapotokat, úgy
éreztem, hogy nem lehetek sikeres, ha nem
változtatok a helyzeten. Egyetlen márka
alapján nem lehet a kerekesszékekről átfo-
gó képet nyújtani. Használóikat el kell látni
információval, így könnyebb lesz velük a
kommunikáció, és különféle korrupciós
praktikák ellen is védekezni tudunk. Egy pél-
dán érzékeltetném: gyakori eset, hogy az or-
vos csak egy bizonyos gyártótól ír fel se-
gédeszközt. Az ok megítélését az olvasóra
bízom. A tájékozatlan ember elmegy a se-
gédeszközboltba, és kiváltja. A tájékozott

viszont szükség esetén tud érvelni, hogy a
felírt kerekesszéknél sokkal jobbak is van-
nak, és nem enged, amíg az orvos fel nem ír
egy neki megfelelőt. Tehát ha tájékoztatjuk
az embereket, eltűnhetnek a tisztességte-
len piaci szereplők, akik a vevők rovására
üzletelnek. Csak hosszadalmas felvilágosí-
tó munkával érhetjük el, hogy a rászorulók
olyan kerekesszéket rendeljenek, amely
használója igényeit szolgálja, nem pedig ár-
talmára van – mert bizony ez is megtörté-
nik. Néha elég egy rosszul beállított alkat-
rész, hogy rosszabbodjon valakinek az álla-
pota. Ahhoz, hogy a mozgássérülésből adó-
dó hátrányok hatékonyan korrigálhatók le-
gyenek, jó minőségű, személyre szabottan
beállítható kerekesszék kell. Az államnak is
megérné, ha a drága eszközöket is ingyen
adná, hiszen az aktív használó révén né-
hány hónapon belül megtérülhetne az ára.
Összegezve: a jó minőségű eszközök tisz-
tességes forgalmazói olyan tájékozott ve-
vőket szeretnének, akik tudják, hogy milyen
mozgássegítő eszközre, ülő- vagy emelő-
szerkezetre van szükségük. 

– Tehát a vozickar.info honlap széles kö-
rű tájékoztatást nyújt az eszközökről és az
igényes vásárlót megillető jogokról. Mi
minden található még rajta?

– Élettörténetek, amelyek sokaknak pél-
dát mutatnak abban, hogy a romboló pasz-
szivitással szemben milyen előnyökkel jár,
ha valaki kedvezőtlen állapota ellenére aktív
életmódot folytat. Az etikátlan, tisztességte-
len praktikákra is nyíltan rámutatunk, történ-
jenek azok a törvényhozó szerveknél, az üz-
leti szereplők vagy akár a saját sorainkban.

– Vegyük sorra a többi honlapot.
– A vozickar.tv azért jött létre, mert tud-

juk, hogy egy videó sokkal hatékonyabb le-

het, mint ezer leírt szó. Ez a honlap videófil-
mekkel oktat, szórakoztat, segít hasznosan
tölteni a szabadidőt.

A vozickar.info/salon/ azokról a rendez-
vényekről tájékoztat, amelyeken közvetle-
nül találkozunk a megrendelőinkkel. A kiállí-
tás-előadás-találkozó hármas sikeresnek
mondható.

A medzery.sk portál azért született, mert
néhány kivételtől eltekintve – pl. a Szlovák
Paralimpiai Bizottság vagy az Izomsorvadá-
sos Betegek Országos Szervezete – az or-
szágos fogyatékosszervezetek tevékenysé-
ge nem kielégítő. Ez valahol érthető is, mert
az önkéntes munkának is vannak határai.
Sok szervezetben elfeledkeznek arról, hogy
Pozsony nem egyenlő Szlovákiával. Mi vi-
szont teret adunk az érintetteknek, hogy
megosszák véleményüket másokkal, javas-
latokat tegyenek, hogyan lehetne javítani a
rendszer működésén.  

A centrumsedenia.sk portál azért jött
létre, mert a kerekesszékben való ülés mi-
nősége az utóbb időben rendkívül sokat
foglalkoztatja a szakembereket. A gyártók
egyre jobb minőségű és az egészségmeg-
óvás szempontjából egyre hatékonyabb
termékekkel jelentkeznek. A Letmo példá-
ul négy világcégtől forgalmaz ülőszerke-
zeteket. Képtelenség az összeset elvinni a
vásárlóhoz, hogy kipróbálja őket. Ezért a
forgalmazásnak új formáit kell keresnünk.
Szeretnék létrehozni egy olyan központot,
ahol a kliens az ülőszerkezeteken próba-
képp hosszabb ideig is ülhet, miközben
keresi a neki megfelelőt. A létesítményt
ideálisnak tartanám kávéházzal össze-
kapcsolni.

– Végezetül beszéljünk egy álmáról: a
VOZICKAR.INFODOM információs ház lét-
rehozásáról. 

– Portfóliónk jelenleg különböző gyár-
tóktól hozzávetőleg 200 terméket tartal-
maz. Ezt a számot jövőre még növelni sze-
retnénk. Olyan központra volna szükség,
ahol minden általunk forgalmazott termék
megtalálható, és a kliens kipróbálhatná,
melyik kerekesszék a legmegfelelőbb szá-
mára.

J. Sz.

Segédeszközök Szlovákiában
Rendhagyó beszélgetés Mirek Zemannal, a Letmo 
segédeszköz-forgalmazó cég tulajdonosával

PR-cikk
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Az elfogadással és a toleranciával

igencsak hadilábon állunk tájainkon.

Ez nemcsak akkor feltűnő, amikor a

magát többségnek kikiáltó kisebbség

agresszív képviselői magukból kikelve

követelik, hogy tüntessék el az utcáról a

másságot. Ezzel kimondatlanul is az

előző rezsim negyvenéves gyakorlatát

hoznák vissza, amely intézetbe zárt, a

privát szférába kényszerített minden

olyan „devianciát”, amely nem fért bele

a „szocialista embertípus” képébe.

Ennél azonban sokkal súlyosabb, mikor

a médiában jelennek meg hasonló véle-

mények, minden következmény nélkül.

Nemrégiben épp ez történt. A kiváltó ok

az egyik üdítőital-gyártó cég szivárványos

plakátkampánya volt. Ez zaklatta fel em-

berünket annyira, hogy rögvest megeresz-

tett egy irományt. És ha már ütünk, üs-

sünk jó nagyot – gondolhatta, és minket

is belekevert irományába:

„Tolószékes embereket sem szeret-

nénk mozgólépcsőnyi meg buszmeg-

állónyi hirdetéseken nézegetni (sőt, a

francnak se hiányoznának a mozgólép-

csőnyi és buszmegállónyi hirdetések),

miközben nem gyűlöljük a mozgássé-

rülteket, nem akarjuk bántani és kire-

keszteni őket, sőt, akadálymentesített

feljárókat építünk nekik, ahol csak le-

het. Arra tanítjuk a gyerekeinket, hogy

sajnos vannak, akik ilyen helyzetbe ke-

rültek, és segítünk nekik, ha rászorul-

nak; nem csúfoljuk ki, nem bántjuk

őket. De nem hazudjuk azt magunknak

meg másoknak – és főleg nem tömjük

a gyerekeink fejét olyan hülyeséggel –,

hogy tolószékben élni ugyanolyan ter-

mészetes, mint két lábon sétálni, és nem

rosszabb, csak más. Ha pedig a tolószé-

kesek elkezdenék eltördelni a gyereke-

ink hátgerincét, hogy ők is tolószékes-

ként éljenek, attól a társadalom irgal-

matlanul dühbe gurulna.”

Nem, valóban nem természetes „to-

lószékben” élni, ahogy rákosan, cukor-

betegséggel, esetleg szemüvegesen élni

sem az. Azt pedig külön köszönöm a

szerzőnek, hogy nem akar kirekeszteni,

pláne bántani, vagy hogy egyáltalán

embernek tekint bennünket (minden

szavából kiviláglik, hogy valójában tele

van jóindulattal és elfogadással).

Az utolsó mondat perverzitásával pe-

dig nem is tudok mit kezdeni. Az, hogy

valaki józan ésszel, mindenféle tudat-

módosító szer hatása nélkül ilyen mon-

datot képes leírni, és ha leírta, utólag

visszaolvasva nem törli, valljuk be, az

erkölcsi nihilizmus példája. Hogy valaki

gyerekek gerincét eltörje, csak azért,

mert kerekesszékben élni „menő”

(egyébként nem az), vagy rosszindulat-

ból... gratulálok a szerzőnek a gondo-

lathoz.

Végezetül elnézést kérek mindenki-

től, aki nem ilyen írásra számított tő-

lem, de vannak olyan helyzetek, amikor

igenis ki kell állnunk magunkért.

Sztakó Zsolt

Kifakadás

jegyzetünk

2019. augusztus 17-én fogadtunk örök hűséget egy-

másnak a kürti Mindenszentek-templomban. Mivel

mindketten elkötelezettek vagyunk a környezettudatos-

ság terén, az esküvői értesítőnkben és szóban is kértük a

nekünk gratulálni szándékozókat, hogy legfeljebb egy

szál virággal köszöntsenek bennünket az esküvő után, és

a csokorra szánt összeget dobják az erre a célra előkészí-

tett dobozba. 

Nem volt kérdés számunkra, hogy az összegyűjtött

pénzt jótékonysági célra fogjuk felajánlani. Olyan szlová-

kiai magyar szervezetet kerestünk, amely családokat tá-

mogat, hiszen mi is szeretnénk családot alapítani. Némi

utánajárás után akadtunk a Carissimi Nonprofit Alapra,

amelynek tevékenységét ismerősi körünkben többen is

nyomon követik. Ők szintén támogatták a döntésünket,

mert az összegyűjtött pénzösszeg itt biztosan jó kezekbe

kerül. Azt, hogy kinek szánjuk ezt az összegyűlt összeget,
előre tudattuk mindenkivel, és a dobozon is feltüntettük.

Nagy örömünkre szeretteink, barátaink, ismerőseink

döntő többsége hallgatott a szavunkra, így az „ilyenkor

szokásos” virágcsokorhalmok helyett tényleg csak néhány

szál virágot kaptunk, miközben a Carissimi feliratú do-

boz sem maradt üresen. 

Az adományt (250 euró) átutaltuk a www.carissimi.sk

honlapon feltüntetett bankszámlaszámra. Hisszük, hogy

ezzel a kis lépéssel is tudunk segíteni maroknyi közössé-

günkön.

A munkájukhoz további sok erőt, kitartást, jó egészsé-

get kívánunk! 

Üdvözlettel

Fekete (szül. Danczi) Annamária és Fekete László

Köszönjük szépen. Hosszú, boldog, szeretetben, 

megértésben, egészségben leélt, gyermekekkel megál-
dott közös életutat kívánunk. A Carissimi kuratóriuma

Esküvői adomány Annamáriától és Lászlótól



A Carissimi számlaszáma: SK95 5200 0000 0000 0534 5665carissimi.lap@gmail.com

Vízváry Zoltán egyéni díjas, 

Értelmi Sérülteket Segítő 

Társulás, Komárom 

Fábik Ákos egyéni díjas, 

Értelmi Sérülteket Segítő 

Társulás, Dunaszerdahely

Kollektív díj 

a szenci Nefelejcs Ház tagjainak

Krűger Viktor felvételei

(Cikkünk a 23–24. oldalon.)

(az) anyagi rászorultság okán nyújtott anyagi támogatá-
sokról szóló törvény – zákon o pomoci v hmotnej
núdzi

automata sebességváltó – automatická prevodovka
egyéni szállítás díja – peňažný príspevok na prepravu  
fejlesztőpedagógus – liečebný pedagóg 
felülvizsgáló orvos – posudkový lekár
(a) foglalkoztatási szolgálatokról szóló törvény – zákon o

službách zamestnanosti
(a) funkcióvesztés mértéke – miera funkčnej poruchy
függőség – závislosť
gyógypedagógiai tanácsadó központ – centrum špeci-

álno-pedagogického poradenstva
hallókészülék – načúvací aparát
kerekesszéket használó személy – vozičkár
komplex szakvélemény – komplexný posudok
korai fejlesztés – včasná intervencia
mechanikus sebességváltó – mechanická prevodovka
orvosi felülvizsgálat – lekárska posudková činnosť
önellátás – sebaobsluha
pénzbeli támogatás segédeszköz-vásárlásra és -javításra –

peňažný príspevok na kúpu a úpravu pomôcky
sajátos nevelési-oktatási igény – špeciálne výchovno-

vzdelávacie potreby
(a) súlyos egészségkárosodás pénzbeli kompenzációjáról

szóló törvény – zákon o peňažných príspevkoch na
kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia

súlyosan egészségkárosodott személy igazolványa – pre-
ukaz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím (ŤZP)

súlyosan egészségkárosodott személy kísérő igénybevéte-
lére feljogosító igazolványa – preukaz osoby s ťažkým
zdravotným postihnutím so sprievodcom (ŤZP-S) 

szociális szakvéleményező tevékenység – sociálna posud-
ková činnosť

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

(a) társadalombiztosításról (nálunk közismertebb nevén:
szociális biztosításról) szóló törvény – zákon o sociál-
nom poistení

üzemanyagköltség – výdavky na pohonné látky

automatická prevodovka – automata sebességváltó 
centrum špeciálno-pedagogického poradenstva – gyógy-

pedagógiai tanácsadó központ 
komplexný posudok – komplex szakvélemény 
lekárska posudková činnosť – orvosi felülvizsgálat 
liečebný pedagóg – fejlesztőpedagógus 
mechanická prevodovka – mechanikus sebességváltó 
miera funkčnej poruchy – a funkcióvesztés mértéke 
načúvací aparát – hallókészülék 
peňažný príspevok na kúpu a úpravu pomôcky – pénz-

beli támogatás segédeszköz-vásárlásra és -javításra 
peňažný príspevok na prepravu – egyéni szállítás díja 
posudkový lekár – felülvizsgáló orvos 
preukaz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím

(ŤZP) – súlyosan egészségkárosodott személy igazol-
ványa 

preukaz osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so
sprievodcom (ŤZP-S) – súlyosan egészségkárosodott
személy kísérő igénybevételére feljogosító igazolványa 

sebaobsluha – önellátás 
sociálna posudková činnosť – szociális szakvéleményező

tevékenység 
špeciálne výchovno-vzdelávacie potreby – sajátos neve-

lési-oktatási igény 
včasná intervencia – korai fejlesztés 
vozičkár – kerekesszéket használó személy 
výdavky na pohonné látky – üzemanyagköltség 
zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťaž-

kého zdravotného postihnutia – a súlyos egészségká-
rosodás pénzbeli kompenzációjáról szóló törvény 

zákon o pomoci v hmotnej núdzi – az anyagi rászorult-
ság okán nyújtott anyagi támogatásokról szóló törvény

zákon o službách zamestnanosti – a foglalkoztatási szol-
gálatokról szóló törvény

zákon o sociálnom poistení – a társadalombiztosításról
szóló törvény

zákon o sociálnych službách – a szociális szolgáltatások-
ról szóló törvény

závislosť – függőség

Támogatóink: 
Kisebbségi Kulturális Alap

(Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry národnostných menšín.)
Kiadványunk a KCSSZ és a Carissimi Nonprofit Alap együttműködésével jelent meg.

Névtelenséget kérő adakozó

Képzőművészeti Szalon a komáromi Limes Galériában Magyar–szlovák, szlovák–magyar szótár

Budapesti kirándulás Fényképek: a szenci Nefelejcs Ház és az érsekújvári 

Regionális Oktatási és Szociális Központ archívuma

(Cikkünk a 22–23. oldalon.)
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Az ADHD-s felnőttek munkahelyi nehézségei
Bemutatjuk dr. Szép Tamás orvost 

és Szép Mónika fejlesztőpedagógust
Sajátos nevelési igényű gyermekek az óvodában

Esély fogyatékos és egészségkárosodott embereknek             X. évfolyam, 2019/5., október

A Képzőművészeti Szalon közönsége. 
Krűger Viktor felvétele. Cikkünk a 23–24. oldalon.
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