
A fogyatékosságügyi biztosnál jártunk 
Dr. Rácz Olivér: „Nem bánom, hogy itthon maradtam” 
Örömet szerezni – bemutatjuk Földes István pékmestert

Esély fogyatékos és egészségkárosodott embereknek          X. évfolyam, 2019/6., december 
          

A lourdes-i barlang Szencen 
 (Duray Zoltán felvétele)

Szeretetteljes karácsonyi ünnepeket  
és boldog új évet kívánunk kedves Olvasóinknak.

carissimi_uj_borito_q8_Layout 1  2019. 12. 07.  8:38  Page 1



A Carissimi számlaszáma: SK95 5200 0000 0000 0534 5665 

befogadó család – náhradná rodina 
Egészségügyi Világszervezet – Svetová zdravotnícka or-

ganizácia 
emberi jogi bizottság – ľudskoprávny výbor 
fellebbezés – odvolanie 
a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-

egyezmény – Dohovor OSN o právach osôb so zdra-
votným postihnutím 

fogyatékosságügyi biztos – komisár pre osoby so zdra-
votným postihnutím 

gyám – pestún 
gyermek- és családügyi központ – centrum pre deti a ro-

diny 
hasnyálmirigy (pankreas) – podžalúdková žľaza (pank-

reas) 
jelnyelvi tolmács – tlmočník posunkového jazyka 
kockázati tényező – rizikový faktor 
kórélettani intézet – fyziologický ústav 
Langerhans-szigetek – Langerhansove ostrovčeky 
lépcsőnjáró – schodolez 
mennyezeti emelő – stropný zdvíhák 
munka-, szociális és családügyi hivatal – úrad práce, soci-

álnych vecí a rodiny  
művészetterápia – arteterapia 
nevelőszülő – profesionálny rodič 
pankreas (hasnyálmirigy) – pankreas (podžalúdková 

žľaza) 
súlyos egészségkárosodás kompenzálására nyújtott pénz-

beli támogatás – peňažný príspevok na kompenzáciu 
ťažkého zdravotného postihnutia 

szakmai felelős – odborný garant 
szakosított intézmény – špecializované zariadenie 
szervátültetés – transplantácia orgánov 
szociális otthon – domov sociálnych služieb 
szociális segély – dávka v hmotnej núdzi 
tanácsadás – poradenstvo 
tartós bennlakásos szociális otthon – zariadenie sociálnej 

služby celoročnou pobytovou formou 
ügyészség – prokuratúra 
vörösvérsejtek – červené krvinky 

arteterapia – művészetterápia  
centrum pre deti a rodiny – gyermek- és családügyi köz-

pont  
červené krvinky – vörösvérsejtek  
dávka v hmotnej núdzi – szociális segély  
Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnu-

tím – a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló 
ENSZ-egyezmény  

domov sociálnych služieb – szociális otthon  
fyziologický ústav – kórélettani intézet  
komisár pre osoby so zdravotným postihnutím – fogya-

tékosságügyi biztos  
Langerhansove ostrovčeky – Langerhans-szigetek  
ľudskoprávny výbor – emberi jogi bizottság  
náhradná rodina – befogadó család  
odborný garant – szakmai felelős  
odvolanie – fellebbezés  
pankreas (podžalúdková žľaza) – pankreas (hasnyálmi-

rigy)  
peňažný príspevok na kompenzáciu ťažkého zdravot-

ného postihnutia – súlyos egészségkárosodás kompen-
zálására nyújtott pénzbeli támogatás  

pestún – gyám  
podžalúdková žľaza (pankreas) – hasnyálmirigy (pank-

reas)  
poradenstvo – tanácsadás  
profesionálny rodič – nevelőszülő  
prokuratúra – ügyészség  
rizikový faktor – kockázati tényező  
schodolez – lépcsőnjáró  
stropný zdvihák – mennyezeti emelő  
Svetová zdravotnícka organizácia – Egészségügyi Világ-

szervezet  
špecializované zariadenie – szakosított intézmény  
tlmočník posunkového jazyka – jelnyelvi tolmács  
transplantácia orgánov – szervátültetés  
úrad práce, sociálnych vecí a rodiny – munka-, szociális 

és családügyi hivatal  
zariadenie sociálnej služby celoročnou pobytovou for-

mou – tartós bennlakásos szociális otthon  

 
 
 
 

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. 

Czetli Mónika, Sárosfa, Kováčiková Helena, Rimaszombat 

Magyar–szlovák, szlovák–magyar szótár

carissimi_uj_borito_q8_Layout 1  2019. 12. 07.  8:38  Page 2



2019/6 3

www.carissimi.sk

Tamás Gábor OFM: Ki hozza a kará-
csonyfát? 

Alakítani a közgondolkodást – interjú 
JUDr. Zuzana Stavrovská fogyaté-
kosságügyi biztossal 

Dr. Kiss László: Szépapáink szemének 
gyógyítója: Ottava Ignác 

Szücs Marianna: Milyen okok vezet-
nek az ADHD-val diagnosztizált fel-
nőttek részéről a munkahelyi fel-
mondáshoz? 

„Nem bánom, hogy itthon maradtam” – 
beszélgetés dr. Rácz Olivérrel 

Szeretni kell őket – egy befogadó szü-
lő vallomása 

Ki mit tud?  
Rácz Jolán: Tapasztalatcsere és kap-

csolatápolás 
Három ország, egy cél  
Jó érzés örömet szerezni – bemutat-

juk Földes István pékmestert 
Karácsonyi versek  
Munkatársaink a karácsonyról  
Képzeld el! – Szászi Zoltán karácso-

nyi jegyzete  
Magyar–szlovák és  
szlovák–magyar szótár  

 Tartalom
Minden év decemberében az utcákon, tereken 

és udvarokban megjelennek a fenyőárusok. Sok-
sok ember megfordul náluk, hogy kiválassza azt a 
fenyőt, melyet majd karácsonyfává díszít újonnan 
vásárolt vagy régi családi emlékeket felidéző díszek-
kel, égősorokkal és girlandokkal, egyéni ízlés és kö-
zösségi hagyományok szerint. Néha nem könnyű a 
választás, hiszen figyelembe kell venni a fa méretét, 
alakját, hogy elférjen és szépen mutasson a szoká-

sos helyén, eldöntendő, hogy az ünnepek elmultával ki akarjuk-e ültetni 
valahová, vagy tűzifa, esetleg gondot okozó lom lesz belőle. Karácsony kö-
zeledtével a gyökerétől megfosztott fenyőt valakinek be kell talpalnia, 
hogy kezdetben délcegen, aztán majd idővel a meleg szobában, a díszek 
súlya alatt meggörnyedő ágakkal, de kitartson őrhelyén. Számomra ez a 
mozzanat, a fa talpba állítása mindig izgalmas esemény volt. 

Gyerekként édesapámtól tanultam meg, hogyan kell a fenyőt megfa-
ragni, majd a kőrisfából összecsapolt kereszt alakú talpba beleékelni. Szin-
te művészi igényességgel dolgoztunk, és együtt izgultunk, hogy nem dől-e 
valamerre, amikor felállítjuk. Azóta bármerre sodort az élet, mindig be-
kapcsolódtam az ünnepnek ebbe a kissé prózai, de kihívásoktól nem men-
tes mozzanatába. Egyik emlékezetes próbálkozásom a szegedi kolosto-
runkban történt, ahol szerzetesnövendékként a rendház folyosóján, a töb-
biek érdeklődő gyűrűjében, guggolva igyekeztem talppal ellátni egy mé-
retesebb fenyőfát. Mindig büszke voltam arra, hogy élesen tartom a szer-
számaimat, így szép nagy forgácsokat sikerült lehántanom a fa törzséről. 
Nem is lett volna semmi gond, de a munka hevében elfelejtettem, hogy a 
szokatlan testhelyzetem miatt köztem és a fa között ott van a térdem is, 
így aztán szenteste a baleseti sebészeten kötöttem ki, ahol hét szép öltéssel 
megstoppolták a térdem. Emlékszem, milyen elégedett volt az orvosom, 
hogy ilyen szép vágást csak szikével lehet ejteni. 

Azóta sokféle talppal kerültem közelebbi ismeretségbe, a legegzotiku-
sabb egy középen lyukas 20 kilós mázsasúly volt. Persze tudom, hogy a 
karácsonyi ünnep megszervezése még rengeteg mozzanatból áll, de min-
dig úgy éreztem, hogy ahhoz a nagy Ünnephez, amelyet Isten készít az 
ember számára, egy kicsit én is hozzátehetek, egy kicsit én is hozhatom a 
karácsonyfát. 

Múlt karácsonykor meglátogattam egy ismerős családot, akik abba a 
templomba jártak, ahol több évig szolgáltam. Öt gyermekük közül a leg-
kisebb, négyéves szőke tündér odaállt mellém, amikor megcsodáltam a 
karácsonyfájukat, megfogta a kezem, titokzatosan mosolyogva, kicsit elfo-
gódottan rám nézett, és halkan, de jól érthetően azt mondta: „Te hoztad!” 
Először azt hittem, hogy ez kérdés, de még egyszer megismételte, s nem 
várta meg, hogy okosan elmagyarázzam neki, hogy a karácsonyfát a Jézus-
ka hozza, esetleg az angyalkák. Mikor megfordultam, az édesanya széles 
mosollyal mutatott rám, és megismételte: „Te hoztad!” Elmesélte, hogy 
vasárnaponként a kislányának mindig elmondta, hogy most megyünk a 
Jézuskához, és a templomban mindig velem találkozott. Így gyermeki 
egyszerűséggel összekötötte a dolgokat. 

Azóta is megdöbbent, milyen magas a mérce, amelyet Assisi Szent Fe-
renc úgy fogalmazott meg, hogy cselekedeteinkkel újra és újra Krisztust 
kell a világra szülnünk. 

Tamás Gábor OFM
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Belépve a hivatalába azonnal szem-

beötlenek a falakon Barbara Lebens-

hart-Tomanová négyvégtagsérült fes-

tőnek, Miroslav Cipár festőművész ta-

nítványának a képei. Zuzana Stavrovs-

ká kissé elérzékenyülve mondja, hogy 

rendszeresen tartanak kiállításmeg-

nyitókat, hogy támogassák a valami-

lyen sérüléssel élő művészeket, és 

munkatársaival szívesen gyönyörköd-

nek az alkotásokban.  

A hivatal 2016 márciusától műkö-

dik. Az ott folyó munkáról beszélget-

tünk a biztos asszonnyal. 

 

– Kérem, értékelje az eltelt idősza-

kot. Gondolom, jó és rossz tapasztala-

tai egyaránt vannak.   

– Igen. Mivel a parlamenti képvise-

lők választottak meg, a tevékenysé-

günkről minden évben jelentést ké-

szítünk a parlamentnek, és nyilvános-

ságra is hozzuk. Megtárgyalja a szoci-

ális, az egészségügyi és az emberi jogi 

bizottság, majd a plénum elé kerül. 

Az elején összefoglaljuk a legalapve-

tőbb, legproblematikusabb dolgokat, 

majd azok a területek jönnek, ame-

lyekkel a hivatalunk foglalkozik, pél-

dákkal, történetekkel alátámasztva a 

megállapításainkat. Külön-külön feje-

zetben számolunk be a tanácsadási és 

a törvénykezéssel kapcsolatos tevé-

kenységünkről, kiszállásokról, konfe-

renciákon való részvételről, különféle 

találkozásokról és a költségvetésről. 

Tavalyig velem együtt tíz munkatársa 

volt a hivatalnak, de a szerteágazó fel-

adatkörre és sok teendőre való tekin-

tettel idén még egyet felvehettünk, 

igaz, újabb feladatot is vállaltunk. 

Nemcsak egyéni panaszokat bírálunk 

el, hanem olyan ügyekben is gyakran 
kezdünk el intézkedni, amelyekről a 

sajtóból értesülünk, és kiszállásaink 

során számos egyedi esettel szembe-

sülünk.    

– Milyen gyakran tartanak kiszállá-

sokat, és kikkel szoktak találkozni?  

– Négytagú csapattal évente tizenkét 

alkalommal látogatunk el valamelyik 

járási székhelyre. Mindig ügyelünk a 

hatékonyságra, így előfordul – főleg, ha 

messzebbre megyünk –, hogy egy hétig 

is úton vagyunk. Hivatalunk igazgató-

nőjével együtt részt veszek kiküldeté-

sünk hivatalos részén: fogad bennünket 

a polgármester, civil szervezetek képvi-

selőivel találkozunk, meglátogatunk 

olyan intézményeket – iskolákat, szoci-

ális otthonokat, védett műhelyeket –, 

amelyekkel büszkélkedni szeretnének. 

Ezalatt kolléganőim különféle intéz-

ményekben átfogó vizsgálatot végez-

nek. Délután, általában háromtól ötig 

lakossági fórumot tartunk, de például 

Érsekújvárról este fél hétkor indultunk 

haza.  

– Mi mindenre terjed ki a vizsgálat? 

– Az emberi jogok érvényesülését el-
lenőrizzük az olyan intézményekben, 

amelyek ideiglenesen vagy egy életen át 

otthonként szolgálnak az ott lakóknak. 

Ezt tartjuk a legfontosabb feladatunk-

nak. Megfigyelést, tényfeltárást vég-

zünk, beszélgetünk a lakókkal, többórás 

személyes látogatásokat teszünk, ese-

tenként többször is visszatérünk 

ugyanabba az intézménybe. 2016 végén 

363 kérdőívet juttattunk el tartós benn-

lakásos szociális otthonokba, szakosí-

tott intézményekbe, börtönökbe, pszi-

chiátriákra. Kiértékelésük során azt ta-

pasztaltuk, hogy az összes büntetés-

végrehajtási intézetben vannak fogya-

tékossággal élő fogvatartottak. Felke-

restük mind a 11 börtönt, továbbá 

2017-től 91 tartós bennlakásos szociá-

lis otthonba látogattunk el, tavaly pedig 

hozzávettük az alapiskolákat és az isko-

láskor előtti nevelés intézményeit, s a 

fogyatékossággal élő gyermekek inklu-

zív nevelését és a közlekedés fizikai 

akadályait vizsgáltuk. Éppen tegnap fe-

jeztük be a pszichiátriai intézmények-

ben tett hatodik látogatásunkat. Hogy 

jogászként értsünk a feladathoz, az 

Egészségügyi Világszervezet által kép-

zésen vettünk részt; pszichiáter és szo-

ciális munkás is tagja a csapatunknak. 

Ezek legalább kétnapos utak, orvosok-

kal, betegekkel és intézményvezetőkkel 

beszélgetünk. A fogyatékossággal élő 

személyek jogairól szóló ENSZ-egyez-

mény, az Európai Emberi Jogi Egyez-

mény és az Európai Betegjogi Charta 

szerint járunk el. Az intézményi vizsgá-

lódások rengeteg munkával járnak, és 

ezekhez jön az egyéni panaszok elbírá-

lása, amelyek száma állandóan nő, talán 

azzal összefüggésben is, hogy a kiszál-

lások révén egyre jobban megismernek 

bennünket az emberek.  

– Melyik régiókban van a legtöbb 
probléma? 

Alakítani a közgondolkodást  
Beszélgetés JUDr. Zuzana Stavrovská  
fogyatékosságügyi biztossal

a fogyatékosságügyi biztosnál jártunk
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– Internetes portálunkon grafikonok 

segítségével ábrázoljuk, honnan érkez-

nek a panaszok, kérések. A legtöbbet a 

Pozsonyi, Besztercebányai, Zsolnai és 

Nagyszombati kerületből kapjuk, a leg-

kevesebbet az Eperjesiből. Az okát 

nem tudjuk, de nem hinném, hogy ott 

volna a legkevesebb probléma. Inkább 

attól tartok, hogy ezek az emberek vagy 

félnek jogorvoslathoz folyamodni, vagy 

a természetünkből fakad: egyszerűen 

nem vagyunk hozzászokva jogaink kö-

vetkezetes érvényesítéséhez. Elég, ha 

azt mondják nekik, hogy fölösleges fel-

lebbezniük, mert úgysem fognak kapni 

semmilyen támogatást, és már le is 

mondtak róla. 

– Mi volna tehát a teendőjük? 

– Probléma esetén forduljanak hoz-

zánk, és mi eligazítjuk őket, mit tegye-

nek. A panaszokat osztályozni szoktuk: 

néha elég a tanácsadás, más esetben ki 

kell vizsgálni a munka- és szociális ügyi 

hivatal, az iskola vagy a szociális otthon 

eljárását, s olyan esetek is vannak, ami-

kor törvénymódosítást kezdeménye-

zünk. 

– Mennyit kell várni önöknél az ügy-

intézésre? 

– Ha csak tanácsra van szüksége a 

hozzánk fordulónak, kolléganőim pár 

napon belül intézkednek. Fellebbezé-

sek esetén, főleg ha szorít a határidő, 

azonnal kapcsolatba lépünk a pana-

szossal telefonon vagy e-mailben. Ha 

úgy ítéljük meg, hogy törvénysértés 

történt, de már lekésték a fellebbezési 

határidőt, indítványt terjesztünk be az 

ügyészséghez. Ezt abban az esetben is 

meg tudjuk tenni, ha az eljárást már 

jogerősen lezárták, és az illető nem 

fordult bírósághoz. A határozat jog-

erőre emelkedésétől számítva három 

éven belül van rá lehetőség. Javasolni 

szoktuk például, hogy ha a törvény 

értelmében az adott helyzetben nem 

jogosult támogatásra az illető, és idő-

közben romlott az egészségi állapota, 

később újra kérvényezze, vagy csatol-

jon további orvosi leleteket a fellebbe-
zéséhez. Célunk, hogy az emberek 

minél sikeresebbek legyenek ezekben 

az eljárásokban. Fordulhatnak hoz-

zánk személyesen, levélben, a webla-

punkon található elektronikus űrlap 

kitöltésével, e-mailben, telefonon. 

Fontos, hogy a panaszos megadja az 

elérhetőségét: telefonszámát, e-mail-

címét, hogy munkatársunk gyorsan 

kapcsolatba léphessen vele. Megtör-

tént, hogy azonnal intézkednünk kel-

lett, mert felhívott bennünket valaki, 

aki gyors segítségre szorult. Ilyenkor a 

programunkat is megváltoztatjuk: a 

helyszínre utazunk, és felvesszük a 

kapcsolatot a helyi szervekkel, a szo-

ciális hivatallal. Mindig az adott tele-

pülés képviselőinek jelenlétében in-

tézkedünk. Viszont egy-egy ügyben a 

végső állásfoglalásunk kidolgozása – a 

törvények és az ENSZ-egyezmény fi-

gyelembevételével – hetekig, eseten-

ként hónapokig is eltarthat, mert meg 

kell várnunk az érintett szerv (pl. a 

szociális ügyi központ vagy a szociális 

otthon) álláspontját. 

– Milyen esetekben kérik leggyak-

rabban a segítségüket?  

– Erről is részletesen tájékozódhat-

nak honlapunkon. Egyértelműen a 

kompenzációs támogatásokkal és a fo-

gyatékossággal élők foglalkoztatásával 

kapcsolatos panaszok vezetnek.  

– Mennyire mondható sikeresnek a 

munkájuk?   

– A hozzánk érkező panaszokat ab-

ból a szempontból elemezzük, hogy 

történt-e törvénysértés, illetve sérült-e 

az ENSZ-egyezmény. Mire az esetet 

kiértékeljük – mint említettem, az érin-

tett szervtől minden esetben állásfogla-

lást kérünk –, előfordulhat, hogy volt 

ugyan törvénysértés, de mivel taná-

csunkra a panaszos fellebbezett, és ki-

fogásának helyt adtak, ezzel megválto-

zott a tényállás, s nem kezdeménye-

zünk intézkedést. Abban az esetben, ha 

nem történik változás, kezdeményez-

zük a jogszerű állapot helyreállítását. 

Meghatározzuk azokat a feladatokat, 

amelyeket az adott szubjektumnak 
megszabott határidőre végre kell hajta-

nia. Tavaly 98 rendelkezést adtunk ki, 

amely 146 feladatot tartalmazott. A 

feladatokat vagy már elvégezték, vagy 

figyelemmel kísérjük a teljesítésüket, 

mert pl. egy akadálymentesítés sokáig 

tart, különböző engedélyek szüksége-

sek hozzá. Az eseteket mindig leírjuk, 

elolvashatók a honlapunkon, ezért a 

honlapot munkánk tükrének tartjuk; 

ismeretterjesztő fórum, ahol az embe-

rek tájékozódhatnak arról, milyen 

problémák megoldásával foglalkozik a 

hivatalunk. A rendszerünkben találha-

tó adatokat statisztikai szempontból is 

elemezzük, mert képet szeretnénk al-

kotni a fogyatékossággal élő emberek 

jogainak érvényesüléséről. 

– Miként látja, munkájuk eredmé-

nye megmutatkozik már a társadalom-

ban?   

– A hivatal létrehozására az ENSZ-

egyezmény kötelezte Szlovákiát. Füg-

getlen intézmény vagyunk, amelynek 

jelentőségét a speciális szakterület adja: 

a fogyatékossággal élő emberek életé-

nek különböző területeivel foglalko-

zunk, és konkrétan, személyre szólóan 

segítünk nekik. Óriási jelentőségűnek 

tartom, hogy nemcsak egyedi eseteket 

vizsgálhatunk, hanem átfogó vizsgála-

tot is végezhetünk a már említett intéz-

ményekben. Ezek során hatalmas 

mennyiségű észrevétel áll rendelkezé-

sünkre ahhoz, hogy törvénymódosítá-

sokat indítványozzunk. Rendkívül fon-

tos, hogy intézkedéseket kezdemé-

nyezhetünk a pszichiátriai intézetek-

ben, szociális otthonokban, iskolákban. 

Tapasztalataink azt mutatják, hogy rö-

viddel a látogatásunk után már történ-

nek változások. Mi gyorsan értékeljük 

az adott intézményben tapasztaltakat, 

és még mielőtt elkészítjük a jelentésün-

ket, felszólítjuk a vezetőséget az észlelt 

probléma azonnali megoldására. Tájé-

koztatást kérünk róla, s ez aztán beke-

rül a jelentésünkbe. A szociális ottho-

nokra átlagosan hét, esetenként egy-két 

intézkedés jut, de nemrégiben az egyik 

helyen negyvenötöt (!) kellett fogana-
tosítanunk. 

komisarprezdravotnepostihnutych.sk



6 2019/6

a fogyatékosságügyi biztos tevékenysége

– Mely területekre vonatkozóan? 

– Az élet minden területén sérül-

nek a lakók emberi jogai: a munka, az 

intimszféra, vagyonvédelem, egész-

ségügyi ellátás, a kliensek kihasználá-

sa, teljesen lélektelen, tevékenység és 

program nélküli időtöltés. A szociális 

otthonok lakóinak is joguk van a 

megfelelő életszínvonalra. Sokan sze-

gényen, szörnyű körülmények között 

élnek. Egész nap nem csinálnak sem-

mit, nincs pénzük, ugyanis annak el-

lenére levonják tőlük a hátralékot, 

hogy bizonyos összeg államilag vé-

dett. Sajtóközleményt is kiadtam az-

zal kapcsolatban, hogyan sérülnek a 

fogyatékossággal élő emberek jogai. 

Nem felületesen végezzük a munkán-

kat: a legkisebb részletekbe is bele-

megyünk.  

Magam ügyvéd vagyok, és fontos, 

hogy kolléganőim is magukévá te-

gyék ezt a szemléletet. Nemcsak arról 

van szó, hogy jön egy panasz, próbál-

juk megoldani azt, amit kérnek tő-

lünk, hanem más megoldásokat is ja-

vaslunk. Például ha valaki nem jogo-

sult kompenzációs támogatásra, java-

soljuk neki, hogy igényeljen szociális 

segélyt. Mindig komplex megoldásra 

törekszünk.  

– Egy-egy intézményből önök ha-

zamennek, de a kliens ott marad. 

Nem lehet, hogy bosszút állnak rajta 

a »panaszkodásért«? 

– Mi soha nem fedjük fel annak a 

kilétét, akitől a panasz érkezett. A 

szociális otthonba váratlanul me-

gyünk, bármilyen napszakban, akár 

éjszaka is. Többekkel beszélgetünk, 

köztük lehet a panasztevő is, és utána 

a jelentésünkben általánosítunk. Ész-

revételeinket elküldjük az intézmény 

vezetőjének és a fenntartónak, vagyis 

a megyének. Meghatározzuk a fel-

adatokat, hol kell változtatni, és sú-

lyos hiányosságok esetén személyi 

változásokat is kérhetünk. Volt, ami-

kor anyagi visszaélés miatt büntetőjo-

gi feljelentést tettünk az igazgató el-
len.  

– Tapasztalatai szerint a fogyatékos-

sággal élők mely csoportja a legsérülé-

kenyebb? 

– Ezt nem tudnám megmondani. A 

mobilitással kapcsolatban jön a legtöbb 

panasz. Rendkívül rossz a helyzet az 

autizmussal élő gyermekek oktatása te-

rén is. Egyrészt hiányoznak számukra 

szolgáltatások, másrészt az oktatásuk 

egyáltalán nem működik. Ez a problé-

ma a gyermekek egy nagy csoportjánál 

markánsan megmutatkozik, és a fel-

nőttek helyzete is megoldatlan. A szo-

ciális otthonokban nincs szakképzett 

személyzet, pedig ezek a kliensek spe-

ciális bánásmódot igényelnek. Ajánlá-

sokat teszünk, és a megyei önkormány-

zatokkal is keressük a megoldást. 

– A hivatal megalakulásakor azt nyi-

latkozta, hogy mindenki az anyanyel-

vén fordulhat önökhöz. Kaptak ma-

gyar nyelven panaszt? 

– Eddig nem. Nekünk törvényből 

adódó kötelességünk mindenkivel a sa-

ját nyelvén kommunikálni. Akinek tol-

mácsra van szüksége, legjobb, ha előre 

bejelenti; a mi dolgunk biztosítani. 

Mint minden szolgáltatásunk, ez is in-

gyenes. Ugyanez a helyzet, ha siket 

ember jön hozzánk. Ha előre bejelent-

kezik, jelnyelvi tolmácsot biztosítunk, 

ha nem, az online tolmácsszolgálatot 

vesszük igénybe.  

– Mit tart a legnagyobb sikerének? 

– Ezt az egészet. A legnagyobbnak 

talán mégis azt, hogy változnak a fo-

gyatékossággal élő emberek életfeltéte-

lei. Korábban ismeretlenül háttérbe 

szorultak, most pedig a körülményeik 

egyre inkább hasonlítanak a nem fo-

gyatékossággal élőkéihez. Most nem 

gondolok az egyéni jogsérelmekre; de a 

törvényhozásban igenis változik a 

helyzet, és ehhez mi is hozzájárultunk 

ajánlásainkkal, indítványainkkal.   

– Tapasztalható-e változás a társa-

dalomban a fogyatékossággal élő em-

berek megítélésében?    

– Ez nagyon egyéni. Mindenki úgy 

viselkedik, ahogy nevelték, ahogy érez. 
De a fogyatékosságügyi biztosnak is 

feladata alakítani a közgondolkodást. 

Ezért utazom olyan sokat, járok konfe-

renciákra, beszélgetek emberekkel, 

hogy változzon a szemlélet, s eljussunk 

annak a megértéséig, hogy a fogyaté-

kossággal élő ember ugyanolyan em-

ber, mint az összes többi, és ugyan-

olyan jogai vannak. Ezért is tartunk itt 

a hivatalban kiállításmegnyitókat, ezért 

hívom fel a sérült művészekre a figyel-

met, hogy változtassunk az emberek 

gondolkodásán. Egyre több fogyaté-

kossággal élő embert látni körülöttünk. 

Korábban távoli intézetekbe, lakott te-

lepülésen kívülre vitték őket, most itt 

élnek közöttünk. Dolgoznak, közle-

kednek. Természetesen nem megy 

mindenütt simán, vannak problémák, 

de már érezhetők változások. 

– Köszönöm a beszélgetést. Közeleg 

a karácsony, hadd kérdezzem meg, 

hogy mit kíván saját magának és la-

punk olvasóinak. 

– Főleg egészséget mindenkinek, jó-

kedvet és megértést. 

Tóth Erika 

 

A fogyatékosságügyi biztos hivatalá-

hoz magyar nyelven is fordulhatnak pa-

naszukkal. Postacím: Úrad komisára 

pre osoby so zdravotným postihnutím, 

Račianska 153, 831 54 Bratislava 35,      

e-mail-cím: sekretariat@komisar.sk,    

telefon: 02 20 420 309, honlap:  

komisarprezdravotnepostihnutych.sk
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Ottava Ignác  

Szépapáink szemének gyógyítója
Szépapáink korában, amikor még 

nem sokat tudtak a baktériumokról, 

vírusokról és egyéb kórokozókról, a 

betegségeket gyakran arról az ország-

ról nevezték el, ahol az illető kór a leg-

elterjedtebb volt. Így kapta a „vérbaj” 

(szifilisz, luesz) a franciakór, a gyer-

mekek csontjait meggörbítő rachitisz 

(szlovákul: krivica) az angolkór, a haj 

összecsomósodásával járó baj a len-

gyelfürt nevet.  

Volt egy szembetegség, amelynek a 

romantikus egyiptomi szemgyulladás – 

egy 1829-ben Pesten írt latin nyelvű 

orvosavató értekezésben ophtalmoble-

norrhoea Aegypti – volt a neve. Az 

ókortól ismert betegséget a piramisok 

országát is meghódítani akaró Napóle-

on katonái hurcolták be Európába a 19. 

század kezdetén. Mai hivatalos neve: 

trachoma. A szem kötőhártyájának sú-

lyos, idült (krónikus), fertőző gyulladá-

sa, amely a szaruhártyára ráterjedve 

vakságot okozhat. Az ellene való küz-

delemben több felvidéki gyökerű orvos 

is jeleskedett. Közülük Feuer Natániel 

(1844–1902) szemészprofesszor neve 

aránylag jól ismert – 1974-ben az Or-

vosi Hetilap hasábjain Duka-Zólyomi 

Norbert pozsonyi orvostörténész is-

mertette életművét. Feuer nevéhez fű-

ződik a világ első trachomaellenes tör-

vénye, amely 1886-ban lépett érvénybe 

Magyarországon. (E sorok írója 2002-

ben a Medicínsky monitor c. szaklap 4. 

számában méltatta Feuer érdemeit.)   

Kevésbé ismert Feuer kortársa és 

harcostársa, Ottava Ignác, akiről csak 

1997-ben jelent meg az első emléke-

zés Vértes László dr. tollából a már 

említett Orvosi Hetilap 38. számában. 

„Ottava Ignácról a szakirodalomban 

összefoglaló tanulmányt nem talál-

tunk” – írja Vértes. Ebből az adósság-

ból törlesztünk most, halálának 105. 

évfordulóján.   

Ottava Ignác 1852. július 27-én 

született a Nyitra vármegyei Érsekúj-
váron, kisiparoscsaládban. Atyja, Ká-

roly kötélgyártó volt. Anyja neve Pet-

rovics Katalin. Iskoláit szülővárosában 

és Pozsonyban végezte, majd a pesti 

orvosi karra iratkozott be. Az 

1878/79. tanévben szerzett diplomát. 

A Schulek Vilmos professzor vezette 

pesti szemklinikán kezdte orvosi pá-

lyafutását, előbb gyakornok, majd 

1881-től tanársegéd. Méltó tanítványa 

lett Schuleknek. Ezt leginkább az bi-

zonyítja, hogy már 1887-ben a szem-

operálások elméletileg s gyakorlatilag 

nevű szakterület magántanárává nyil-

vánították. Az Orvosi Hetilap, amely 

sikeres magántanári próbaelőadásáról 

hírt adott, a következő lábjegyzetet 

fűzte a hírhez:  

„Ottava tr. úrnak eljárását, melyet 

ezen egyetemi actus alkalmával követ-

ni jónak talált, amidőn azt, mintha va-

lami látványos productióról, árverésről 

vagy árúról volna szó, politikai napi-

lapban, jelesen a »Nemzet« nyílt teré-

ben közzé tette, s arra minden jó ba-

rátját, ismerősét és jóakaróját meghív-

ta, utánzásra nem ajánlhatjuk. Reclam 

színét viseli az mindenképpen, ami-

lyennel egyetemi pályára lépni nem 

szokás, és nem egyeztethető össze 

semmiképpen sem a tudományos mű-

ködés méltóságával, sem a magánta-

nári intézvény komoly feladatával és a 
próbaelőadás céljával.”   

Mai szemmel túl szigorúnak tűnik e 

„megrovás” – jómagam is meghívtam 

barátaimat 2011-ben a debreceni ha-

bilitációs próbaelőadásomra –, bár a 

későbbi fejlemények igazolták a „rek-

lám”-szín vádját. 1888-ban ugyanis 

Ottava távozik a klinikáról, és magán-

rendelőben folytatja szemorvosi tevé-

kenységét. Az egyetemnek azonban 

nem fordít teljesen hátat, hiszen mint 

azt az 1896-os Hőgyes-féle Millenni-

umi Emlékkönyvben olvashatjuk: 

magántanári „előadásait heti 3 órában 

a II. bonctani intézet tantermében 

tartja.”    

Szögezzük azonban le, hogy Otta-

vának rövidesen nem volt szüksége 

„reklámra”: kézügyessége, sikeres 

szemműtétei mellett szociális érzé-

kenysége a kor egyik legkeresettebb 

szakorvosává tette őt. Vértes dr. idézi 

Ottava keresztfiának, a kiváló nyel-

vésznek és irodalomtörténésznek, Ke-

resztury Dezső akadémikusnak az 

emlékezését: „Ottavára a szegények 

orvosa megnevezés teljességgel helyt-

álló, viszont nem teremtett szemészeti 

iskolát, de megalapozta és fejlesztette 

a szemészeti megbetegedések tömeg-

méretű megelőzését és gyógyítását 

[…] nemcsak s nem főként azért volt 

tehát a szegények orvosa, mert a rá-
szorulókat ingyen gyógyította, hanem 

Az Ottava család emlékműve, Révfülöp (Fényképezte: Keszthelyi Sándor)
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orvostörténet

sokkal inkább azért, mert a népet, az 

országos szegénységet tömegében 

megtámadó járványos szembetegsé-

gek megszüntetésére mozgósította a 

latba vethető erőket, s tette oly ered-

ménnyel, hogy ma már azoknak a be-

tegségeknek nagy részét – például az 

egykor rengeteg áldozatot követelő 

trachomát – csak nevükről ismerjük.”  

Persze a rokoni kapcsolat ismereté-

ben ismét felmerülhet – ezúttal jóin-

dulatú – elfogultság vádja, ezért olvas-

sunk bele Ottava Miként lehetne ha-

zánkban a ragadós trachomás szem-

betegséget megszüntetni c. háromré-

szes tanulmányába. A tanulmány a 

kor legtekintélyesebb orvosi szaklap-

jában, az 1857-től megjelenő Orvosi 

Hetilapban látott nyomdafestéket 

(1894-ben, a 23. 24. és 25. számban). 

A szemészeti szakismereteket igénylő 

dolgozatból most csak azokat a része-

ket emelem ki, melyek Keresztury vé-

leményét igazolják.   

Ottava már írása bevezetőjében le-

szögezi: „A ragályos trachomás szem-

betegség a szegény néposztály beteg-

sége”, ezért „a trachoma megszünteté-

sére igen fontos, hogy népünk anyagi 

helyzetét javítsuk.” Javítani kell azon-

ban a „kulturális” viszonyokat is, értve 

ezen a babonaság, a kuruzslás elleni 

küzdelmet, hogy a szegény tudatosan 

gyógyíttassa magát. Fontos „közigaz-

gatási teendőnek” tartja – és ezt már 

1891-ben is ajánlotta –, hogy „a ható-

sági orvosok állását államosítani kell”. 

Magyarán: a hatósági orvost olyan 

busásan kell megfizetni, hogy ne ka-

csintgasson a „privát praxis” után. Ha 

tehát az államinak a fizetése nemcsak 

„szivarpénz” lesz, és jó munkája esetén 

esélye lesz az előléptetésre is, a tracho-

ma elleni küzdelemben ráháruló fel-

adatokat is „mulasztás nélkül” fogja 

végezni. Figyelemre méltó modern 

felfogást vall a „trachoma-járványor-

vosok” szerepéről. „A járványorvos 

mindig csak kisegítő”, tűzoltó, ám ma-

gát a tüzet, a járványt csak a „hatóság 
erélyes és céltudatos intézkedései” 

tudják megfékezni. Napjaink köz-

egészségügyének egyik kulcsszava a 

szűrés (szkríning): azaz a betegségre 

gyanús egyének „kiemelése” az egész-

séges tömegből. Ottava korában még 

nem használták ezt a megnevezést, 

ám amit doktorunk ajánl 1894-ben, az 

megfelel a szűrés fogalmának: „A tel-

jes nyilvántartás csak úgy lenne befe-

jezett, ha az ország összes lakóinak 

szemeit egy időben vizsgálnák. Ez a 

mai viszonyok közt kivihetetlen. 

Azonban nagyon üdvös és célszerű a 

tömeges vizsgálás, legalább a nagyon 

inficiált (fertőzött) helyeken.” 

Ma már tudjuk, hogy a trachomát a 

Chlamydia trachomatis nevű mikro-

organizmus okozza, amelynek egyik 

típusa a kankóhoz hasonló húgycső-

gyulladást is okoz. Ottava természete-

sen ezt nem tudhatta, ám felfigyelt ar-

ra, hogy a nemi szervek váladéka „a 

szemen ragályos trachomát idézhet 

elő”. Ezért úgy véli, hogy „katonáink 

között is azért van annyira elterjedve a 

trachoma, mert a gonorrhoea (kankó) 

is nagyon el van terjedve”. Tőlük kap-

ják el a kórt a „faczér” cselédek, és vi-

szik tovább a családokba.   

Ottava néhány egyéb közleményé-

ben is foglalkozott a trachoma ügyé-

vel, jogos tehát őt is – Feuer mellett – 

e küzdelem jeles harcosai közé sorolni. 

Mint Keresztury megjegyzi, szemé-

szeti iskolát nem alapított, ám 1886-

ban kiadott Szemészeti műtéttanát 

sokan forgatták, magántanári előadá-

sát hallgatták. Nevéhez fűződik a tra-

chomás szem kötőhártyájának masz-

szírozására szolgáló spatula és a 

könnyvezetők szondázását lehetővé 

tévő szemészeti segédeszköz gyakor-

latba való bevezetése.  

Ottavának Budapesten a Kecske-

méti utcában, ill. a Balaton partján, 

révfülöpi nyaralójában volt rendelője. 

Felvidéki betegek is gyakran felkeres-

ték őt. Nem tudjuk, híres szemészként 

járt-e szülővárosában, azt viszont igen, 

hogy Nyitrán 1891-től tagja volt az 
orvos-gyógyszerész társaságnak.    

Magánéletéről is keveset tudunk. 

Felesége Fodor Jozefa pesti tanítónő 

volt. Egyetlen gyermekük született, 

Gábor, ő 19 éves korában, az első vi-

lágháborúban hősi halált halt. Édes-

anyja, aki ekkor már özvegy volt, ha-

zahozatta a holttestét, és atyja mellé 

temettette. Ottava Ignác ugyanis 

aránylag fiatalon, 1914. december 4-

én hunyt el Budapesten. Révfülöpi 

nyaralója kertjében emlékmű, az épü-

let falán emléktábla hirdeti, hogy „a 

szegények orvosa volt, beteg szemüket 

gyógyította, mint kötelező példa, 

szálljon jó emléke az utódokra”.  

Nos, nézzük, hogyan őrzik Ottava 

Ignác emlékét az „utódok”, elsősorban 

szűkebb pátriájában, a Felvidéken. 

Egy-egy szócikk erejéig szerepel Az 

orvostörténeti helynevek a Felvidéken 

c. kötetben (Kiss László gyűjtése, Lili-

um Aurum, 2006), ill. a Lacza Tiha-

mér által írt A tudomány apostolai. 

Magyar tudósok nyomában a mai 

Szlovákia területén (I. kötet, 2013) c. 

lexikon Érsekújvár címszavában. Ön-

álló szócikk foglalkozik vele a Slo-

venský biografický slovník IV. köteté-

ben is (1990). Mindössze három és fél 

sort kapott Ján Junas Lekári a spoloč-

nosť v 19. storočí na Slovensku (Or-

vosok és a társadalom a 19. században 

Szlovákiában) c., 1990-ben megjelent 

monográfiájában – nevét tévesen „w”-

vel írva (89. o.). Megdöbbentő, hogy a 

2009-ben Pozsonyban kiadott Histó-

ria oftalmológie című monográfia – 

szerzője Anton Gerinec szemészpro-

fesszor – sem Feuer, sem Ottava tevé-

kenységét nem méltatja, még csak ne-

vüket sem említi!  

Nincs helyismeretem Érsekújvárott, 

ezért nem tudom, hogy emlékeztet-e 

ott valami a város e híres szülöttjére. 

Ha nem, talán indokolt volna, hogy az 

egyetemi kórház szintjére emelt érsek-

újvári kórház szemészeti osztálya fel-

vegye az Ottava Ignác nevet, vagy leg-

alább emléktáblával tisztelegjen a 

nagy előd emlékének.  
Dr. Kiss László  
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Ebben az írásban előző tanulmá-

nyom folytatásaként azt tekintem át 

kutatásom alapján, hogy melyek azok 

a hatalmi viszonyokból származó leg-

főbb okok, amelyek hozzájárulnak az 

ADHD-val diagnosztizált felnőttek 

gyakori munkahelyváltásaihoz. 

 

1. Az elnyomás elutasítása 

Minden érintett személy esetében 

azt tapasztaltam, hogy a munkahelyi 

vezetővel is felvállalják a nyílt, verbális 

úton is kifejezett konfliktust, ha a ve-

zető autoriter személyiségvonásai mi-

att a neki alárendelt helyzetben lévő-

ket elnyomó, félelemben tartó, meg-

alázó gyakorlatot folytat. 

„K: – Miért rúgtak ki? 

V: – Magatartás mindig [...] vissza-

beszéltem a főnököknek, nem bírtam 

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) 

Mivel a „másság”, kirekesztettség ér-

zete gyermekkoruk óta jelen van éle-

tükben, megvédik a gyengébb, a hata-

lomnak kiszolgáltatott embereket még 

olyan áron is, hogy az adott vezetővel 

való személyes kapcsolat megromlása 

következtében munkahelyük feladásá-

ra kényszerülnek. Interjúalanyaim kö-

zül például két, ADHD-val diagnosz-

tizált pedagógus azért választotta a fel-

mondást, mert nem voltak hajlandók a 

tanulók személyiségét károsító gya-

korlatot folytató vezetéssel való tartós 

együttműködésre. 

„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. És majd azzal kicsalogat-

ják belőlük például a bizonyítani 

akarást.  

K: – Hogy reagáltál, amikor ezt lát-

tad?  

V: – Muszáj volt szembeszállnom 

velük [...] a gyerekeket kezdték el le-

húzni [...] az megerősített, hogy ilyet is 

tudok. Nyíltan szembemenni a hata-

lommal [...] úgy döntöttem, hogy nem 

akarok ilyen helyen dolgozni.” (SH, 39 

éves nő) 

Több példát találtam arra vonatko-

zóan is, hogy az érintettek elfogadha-

tatlannak tartják a munkahelyi hierar-

chiát, valamint elutasítják a hatalmi 

fölényből származó direkt utasítást, 

közlést. 

„K: – Hogy jött ki a főnökökkel? 

V: – Hát kerülöm őket. Nem szere-

tem [...] hogyha valaki fölöttem áll. 

Nem vagyok ilyen tekintélytisztelő tí-

pus. Nem jövök ki jól [...] Tehát kerü-

löm a kapcsolatot a főnökeimmel, 

mert nem szeretem, hogyha paran-

csolgatnak, hogyha valaki fölöttem áll. 
Nem viselem el.” (ECS, 32 éves férfi) 

2. Az igazságtalanság,  

az egyenlőtlen bánás  

elviselésére való képtelenség 

Mint egy korábbi írásomban emlí-

tettem, az érintettek számára központi 

érték az igazság, az igazságos bánás-

mód és eljárás, ezért ha igazságtalan-

ság vagy jogsérelem éri őket, verbálisan 

és/vagy jogi úton is fellépnek ellene. 

Ilyenkor az sem tartja vissza őket, ha 

ez állás- vagy státusvesztéssel vagy 

egyéb hátrányos következményekkel 

jár rájuk nézve.  

„Rengeteg munkahelyem volt már. 

Általában én dobbantottam [...] nem 

bírom elviselni az igazságtalanságot, 

amikor egyszerűen minden intézke-

désről ordít, hogy undorító, szemétség. 

Amikor a munkaterhek nemhogy 

nem egyenlően oszlanak el, de például 

nekem az egyik helyen háromszor 

annyi munkám volt, mint annak, aki 

nálam sokkal jobb fizetést kapott. Ar-

ról nem is beszélve, hogy nulla tudás-

sal neveztek ki nyominger seggnyaló-

kat főnöknek, akik azután terrorizál-

tak, lekezelők, bunkók voltak. Persze a 

hatalmas, több százezres jutalmakat 

azok kapták, meg a talpnyalóik.” 

(SZN, 34 éves nő) 

Elfogadhatatlan számukra a mun-

katársak részéről a vezetőség iránt ta-

pasztalt meghunyászkodás, „gyáva-

ság” is. 

„Annyira fel tud húzni az igazság-

talan, egyenlőtlen bánásmód, hogy 

nem bírom befogni a számat. A fize-

tésről nem is beszélve. És a legesleg-

bosszantóbb az számomra, amikor a 

kollégák meghunyászkodnak, elfo-

gadnak mindent, amit a nagy, méltó-

ságos »főnök« kitalál, és betartat ve-
lük.” (LJ, 41 éves nő)  

Milyen okok vezetnek az ADHD-val  
diagnosztizált felnőttek részéről  
a munkahelyi felmondáshoz?
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Különösen a szolgáltató ágazatban 

dolgozó ADHD-s felnőttek (pl. eladó, 

ügyfélszolgálati ügyintéző, gyorsétter-

mi dolgozó) esetében találtam több 

példát arra vonatkozóan, hogy sem az 

emberi méltóságuk, sem pedig az 

adott munkakörre vonatkozó szakmai 

kompetencia megléte miatt nem 

hagyják, hogy a vevők, ügyfelek meg-

alázóan, lekezelően bánjanak velük. A 

bántó viselkedés visszautasításával 

szembehelyezkednek a vezetőség elvá-

rásaival („a vevőnek mindig igaza 

van”). Ha gyakoriak az ilyen konfliktu-

sok, melyek során az ADHD-val di-

agnosztizált alkalmazottak nyíltan 

szembeszegülnek mind feletteseikkel, 

mind pedig a szolgáltatást igénybe ve-

vőkkel, ez egy idő múlva a munkahely 

elveszítését vonja maga után. Interjúa-

lanyaim kivétel nélkül ők maguk kez-

deményezték a felmondást. 

„Sok ember úgy gondolja, hogy ez 

egy szolgai viszony [...] tényleg annak 

nézik az eladókat, hogy azokkal min-

dent meg lehet csinálni, azokkal lehet 

rondán beszélni. Meg lenézően. De 

mindig volt bennem tartás, tehát nem 

nagyon néztek le. Volt, aki próbálko-

zott, de mivel én értek ehhez jobban, 

amit csinálok, mindig visszavágtam.” 

(ECS, 32 éves férfi) 

 

3. A vezetőség által működtetett  

szervezeti struktúrával és/vagy  

működési elvekkel való  

egyet nem értés 

„Felmondtam, mert nem tetszett a 

struktúra, az elv, a működés, ahogy 

dolgoznak, az egész vezetőség, úgy, 

ahogy van. Semmivel sem értettem 

egyet. És így nem tudok akkor azono-

sulni a dologgal [...] Helytelennek lá-

tom az összes elgondolást. Tehát iga-

zából ez okozott konfliktusokat”. (RB, 

29 éves nő) 

„Természetesen ami már előírás, és 

ami már szabályozott, azzal alapvető-

en, eredendően problémám van. Hát a 

tekintélytisztelet, az általában. Mert-
hogy valahova odamegyek, elég hamar 

átlátom ugye a rendszert, és egyből re-

formálnék. Mert hát ugye ez így nem 

jó. De hát egyértelmű, hogy nem, és a 

többiek miért nem látják? [...] aki ott 

van 30 éve, és már éppen a nyugdíj kü-

szöbén [...] jön a kis huszonéves csitri, 

és mondja, hogy amúgy mit kéne. 

Meg akkor már ugye jönnek a konf-

liktusok, hogy te nekem ne ugassál. 

Nahát onnantól eldurran az agyam, 

aztán akkor vége is van.” (FG, 29 éves 

nő) 

 

4. A munkahelyi vezető  

képességeinek hiányos volta 

Nagyon nehezen tolerálható szá-

mukra az, ha megítélésük szerint a 

munkahelyi vezető náluk gyengébb 

intellektuális képességű. Ilyen esetek-

ben az adott személlyel kapcsolatos el-

lenállásukat nemcsak metakommuni-

kációs eszközökkel, hanem verbálisan 

is kifejezésre juttatják. 

„[...] tudom, hogy a felettesem hü-

lyébb. Nagyon nehezen viselem a bu-

taságot [...] mindig rajta van minden 

az arcomon [...] egyszerűen húzom a 

számat, mint egy óvodás [...] ha mást 

hülyének tartottam, azt úgy mindig 

megmondtam, hogy te nem vagy erre 

alkalmas. Nem vagy alkalmas. És 

előbb-utóbb [...] eltávolítottak maguk 

mellől [...] A szám miatt már annyi-

szor kerültem bajba! Nem tudok disz-

tingválni. Hú, de nem!” (ES, 33 éves 

nő) 

 

5. A morális elvekkel és értékekkel  

ütköző vezetői elvárások  

elviselésére való képtelenség 

Kivétel nélkül minden interjúalany-

ra érvényes, hogy kizárólag olyan 

munkahelyi környezetben képesek 

megmaradni, ahol nem kényszerülnek 

értékeikkel ellentétes kompromisszu-

mokra, valamint a morális elveikkel 

ütköző jelenségek elviselésére. 

„Én otthagyok minden olyan mun-

kahelyet, ahol én úgy megyek be, hogy 

azt érzem, hogy a fogamat húzzák [...] 
Én mindig nagyon hamar eljövök az 

olyan helyekről, ahol valamiért morá-

lisan nem érzem jól magam [...] én azt 

mondom, hogy minden szartenger te-

tején el lehetne evickélni, csak nem 

biztos, hogy akarok.” (TD, 24 éves nő)  

 

6. Képtelenek megfelelni  

a munkahelyi társas viselkedéssel  

kapcsolatos elvárások egy részének  

A neurotipikus emberek többségére 

az jellemző, hogy munkahelyi viselke-

désüket a hatalmi helyzetben lévők 

írott és/vagy íratlan elvárásaihoz (jó vi-

szony minden munkatárssal, a vezető 

által adott feladatok ellenkezés nélküli 

végrehajtása) igazítják. Az ADHD-

val diagnosztizált felnőttekre azonban 

tapasztalataim szerint az jellemző, 

hogy se nem képesek, sem pedig nem 

hajlandók arra, hogy „munkahelyi 

álarcot” viseljenek, azaz a valódi énjü-

ket és érzelmeiket elrejtő képet közve-

títsenek magukról. Ez jelentősen hoz-

zájárul az adott közösségen belüli 

marginalizálódásukhoz.  

„[...] van ez a szociális konstrukció, 

hogy mindenki mindenhol valamilyen 

arcot felvesz, vagy valamit mutat ma-

gából, de ahhoz szigorúan ragaszko-

dik. Én mindig mindenhol pont 

ugyanaz vagyok [...] Nekem nincs ar-

com a zöldségeshez, nincs külön ar-

com a munkahelyemen, hanem én 

mindig, mindig azonos vagyok. Nem 

tudok máshogy létezni [...] egyszerű-

en nem értem azt, hogy miért van ez, 

hogy az emberek mások ilyen-olyan 

szituációkban. És azért a munkahelye-

imen is az szokott általában működni, 

hogy az embereknek nagyon fura az, 

ami én vagyok, mert nagyon eltér attól, 

amit ők megszoktak a társadalmunk-

ban [...] általában közbeszéd tárgya 

vagyok, de nem nagyon szokott érde-

kelni.” (TD, 24 éves nő) 

Szükséges arra is röviden kitérni, 

hogy mi jellemző azokra az esetekre, 

amikor az ADHD-val diagnosztizált 

felnőtt rendelkezik munkahelyi hata-

lommal, pl. abban az esetben, ha veze-
tői pozíciót tölt be. Kutatásom alapján 

ADHD-s felnőttek munkahelyi problémái
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Az ENSZ kezdeményezésére 1992 óta minden 

év december 3-án megemlékezünk a fogyatékos-

sággal élők világnapjáról. Elsődleges célja, hogy 

jobban megértsék az emberek a fogyatékossággal 

élők problémáit. Az ENSZ Közgyűlése 2006. 

december 13-án fogadta el a fogyatékossággal 

élők jogairól szóló egyezményt. A mintegy 50 fe-

jezetből álló dokumentum megköveteli a csatlakozó or-
szágoktól, hogy fokozatosan könnyítsék meg a hátrá-

nyos helyzetűek részvételét a közlekedésben, 

oktatásban, munkában, kikapcsolódásban, és 

törvényben kell tiltaniuk bármilyen megkülön-

böztetésüket, törölniük kell a jogrendjükből a 

hátrányos megkülönböztetést tartalmazó jog-

szabályokat. Ez az első olyan nemzetközi 

egyezmény, amely jelnyelven, Braille-írásos ver-

zióban, az értelmi fogyatékosok számára könnyített vál-
tozatban is hozzáférhető.

azt tapasztaltam, hogy olyan nagy a fe-

lelősségérzetük, a tökéletes munkavég-

zésre irányuló vágyuk és a munkatár-

saknak való segíteni akarásuk, hogy az 

utóbbiak feladatait is gyakran magukra 

vállalják, s ez nemcsak kihasználásuk-

hoz, hanem súlyos kimerülésükhöz és 

szétszórtságuk növekedéséhez is vezet. 

„[...] nem voltam jó vezető, mert 

szétszóródtam. Mindent meg akartam 

csinálni tökéletesre, és nem tudtam 

[...] így munkatársakkal jól vagyok, de 

hogyha már a felelősség az enyém, 

hogy az ő munkájuk meglegyen, akkor 

én magamra vállalom az ő munkáját. 

Azért, hogy meglegyen. [...] nem tud-

ták a betegek, hogy én vagyok a főnő-

vér, mert ugyanúgy ágyaztam, mosdat-

tam, laborba mentem [...] Ugyanúgy 

bementem éjszakára műszakba, mert a 

nővér azt mondta, hogy most bulizni 

akar menni, és akkor még egy éjszaká-

ra műszakba. [...] Tehát én tudom jól, 

hogy valójában vezetőnek azért nem 

vagyok jó, mert mindent meg akarok 

csinálni, mindenkinek segíteni akarok, 

és szétesek. Darabjaimra. És akkor, ha 

szétestem, akkor természetesen hibát 

követek el. Mert nem tudom követni 

azt a sok mindent. Akkor elmarad ez, 

elmarad az.” (NV, 47 éves nő) 

Az érintettekre a beosztottak/ügyfelek 

iránt a nyíltságon, őszinteségen, segítő-

készségen, empátián alapuló partneri vi-

szony jellemző. Gyakori az is, hogy a 

magánszférájukat sem zárják el az álta-

luk segített, ellátott személyek elől. 

„Én nem csinálok ebből problémát, 

hogy az ügyfél otthon felhív telefonon. 

Teljesen természetes, hogy tudják a te-

lefonszámomat [...] Tehát én nem 

szoktam őket távolságtartóan kezelni 

[...] én voltam az ő helyükben [...] so-

kat szenvedtem. Nagyon sokat megél-

tem.” (CK, 39 éves nő, családsegítő) 

 

Összegzésül elmondható, hogy az 

ADHD-val diagnosztizált emberek 

nem általában a tekintéllyel, valamint a 

hatalmi helyzetben lévőkkel, hanem 

az elnyomáson, megfélemlítésen ala-

puló tekintéllyel szállnak szembe. Ku-

tatásom másik figyelemre méltó kö-

vetkeztetése az, hogy a munkahelyvál-

tás leggyakoribb oka nem a személyes 

meg nem felelés, hanem az érintettek-

nek az elnyomó légkör elleni lázadása. 

„Mivel én nem vettem fel azt az álta-

lános magyar mentalitást, hogy mi va-

gyunk a munkahelyért, és nem fordít-

va, én mindig úgy megyek oda, hogy 

én nem alázkodom meg. Én ha tudom, 

hogy valamit jól csináltam, engem nem 

üvölt le senki. Vagy nem üvölthet le, én 

visszaszólok. Én a saját szabályaim sze-

rint alakítom a dolgaimat [...] úgy ta-

pasztaltam, hogy általában emberek 

annyira félnek a munkaadójuktól, meg 

annyira félnek attól, hogy elveszítik a 

munkájukat, [...] hogy inkább bemen-

nek betegen dolgozni, inkább elhanya-

golják a családjukat, magukat stb., de a 

munkahely ki legyen szolgálva. Én 

meg pont fordítva gondolkodom [...] 

Tehát hogy vannak szerződésben le-

fektetett szabályok, én ahhoz tartom 

magam. Más is tartsa magát ahhoz. És 

mindig, mindig, mindig úgy vagyok 

ott, hogy szerintem én ide jobban kel-

lek, mint amennyire nekem kell ez a 

munka. És eddig mindig kifizetődő 

volt. Engem még soha sehonnan nem 

rúgtak ki. Mindig mindenhonnan én 

mondtam fel [...] És azért ez egy na-

gyon autoriter főnöknek tudja bántani 

az önérzetét. De még egy ilyen se rú-

gott ki soha sehonnan, mert jobban 

kellek én neki. És engem nem lehet 

megfélemlíteni ezekkel a tipikus dol-

gokkal, hogy akkor elveszíted a mun-

kád, vagy elveszek a fizetésedből, vagy 

stb. [...] Mindig, mindig lesz új hely, 

ahol fogok tudni dolgozni. Úgyhogy 

azért ha olyan a főnök, azért szoktam 

vele éreztetni, hogy, hogy nálam hol a 

határ. És szoktam feszegetni nagyon-

nagyon csúnyán az ő határaikat [...]” 

(TD, 24 éves nő) 

A múlt évben két írásomban is ki-

tértem arra, hogy milyen értékes tulaj-

donságaik vannak az ADHD-val di-

agnosztizált embereknek a nehézsége-

ken kívül. Mindezt egy rövid interjú-

részlettel szeretném csupán kiegészíte-

ni, amely megítélésem szerint az érin-

tettek hitvallásának is tekinthető:  

„[...] az egyik kolléga a panaszkodá-

somra azt találta mondani, hogy ilyen 

a világ, fogadd el, a világot nem tudod 

megváltoztatni! [...] Ez nagyon sok 

szenvedéssel jár számunkra, mert mi 

vagyunk, akiket »nem normálisnak« 

mondanak, de én ezt nem így látom! 

[...] nem gondoltatok még arra, hogy 

MI működünk normálisan, és a többi-

ek falsul viselkednek? Arra, hogy a vi-

lág túl gyors, túl igazságtalan, túl beteg 

már, és MI vagyunk azok, akiknek 

meg kell gyógyítani?!” (LJ, 42 éves nő) 

Szücs Marianna PhD 

egyetemi docens 

ELTE, Bárczi Gusztáv 

Gyógypedagógiai Kar 



Dr. Rácz Olivér orvos, kutató, pro-

fessor emeritus, a kassai Šafárik Egye-

tem Orvostudományi Kara Kóréletta-

ni Intézetének és a Miskolci Egyetem 

Egészségügyi Karának oktatója. Több 

egyetemen szakmai felelős. Szlovákiai, 

magyarországi és nemzetközi szakmai 

testületeknek, tudományos folyóiratok 

szerkesztőségének tagja. Életéről, 

munkásságáról beszélgetünk. 

 

‒ Professzor úr, volt olyan emlékeze-

tes gyermekkori élménye, amely kiha-

tott az egész életére? 

‒ Egyáltalán nem akartam orvos és 

kutató lenni. Gyerekkoromban hajós-

kapitány szerettem volna lenni, mi-

után már ötévesen tudtam olvasni, és 

végigolvastam Verne összes műveit. 

Nagyon jó gyerek voltam, vendégség-

ben senkit sem zavartam, mindig fog-

tam egy könyvet, és olvastam. A köny-

veket azóta sem tettem le. Szüleim 

nem kényszerítettek semmilyen pályá-

ra, hanem mikor már nagyobbacska 

lettem, hogy kicsit az orvostudomány 

felé tereljenek, mondogatták, hogy a 

hajóorvosi is nagyon szép pálya. Mivel 

nagyon jó volt nálunk a magyar isko-

lában a vegytanoktatás, hamar érdek-

lődni kezdtem a biokémia iránt. Bio-

kémikus akartam lenni, de akkor még 

nem volt ilyen képzés, ezért mentem 

az orvosira. Ott dőlt el, hogy a teljes 

orvostudományt szeretném átlátni, 

már amennyire lehet, és ott megkez-

dődött a gyakorlati orvosi munka is. A 

diploma megszerzése után lehetősé-

gem nyílt Budapesten doktoranduszi 

tanulmányokat folytatni az egyik leg-

híresebb kutatóintézetben, az MTA 

Enzimológiai Intézetében, visszatér-

tem után pedig a gyakorlati diabetoló-

giával kezdtem el foglalkozni.  

– Ki tart meghatározó személyiség-
nek a pályáján? 

– Nem a pályámon, de az édesapám1 

mindig meghatározó volt, bizonyos ér-

telemben még az orvosi irányában is, 

mert volt diagnosztikai érzéke, amely 

egy jó orvosnak kell, hogy legyen. Rá-

nézett valakire, és megmondta, hogy 

magas a vérnyomása. Fiatalkorában 

gondolkodott az orvosi pályán, de nem 

volt rá elég pénze a családnak. Megem-

líteném Rudolf Korec professzort, a 

szlovák diabetológia megalapítóját; 

dolgoztam is nála, és ő is volt az én be-

osztottam. Nagyon nehéz ember volt, 

de rá is fel lehet nézni. Veszekedtünk is 

sokat, de egy dolog, hogy vitatkoztunk, 

mert más a nézetünk, és más dolog, 

hogy mennyit teljesített. 1968-ban rek-

torhelyettes volt, a tisztogatás után el-

vették az útlevelét, betiltották a tan-

könyvét. Egy pincében végzett hasnyál-

mirigy-transzplantációt kísérletekben. 

Jellemző volt rá, hogy nem dolgozha-

tott, asszisztense sem volt, mindent ma-

ga végzett; de megérkezett a laboratóri-

umból piszkos köpenyében a belgyó-

gyászati osztály ülésére, előhúzott a zse-

béből két patkányt, és letette a doktor 

urak orra elé: »Ezt a két patkányt sike-

resen kigyógyítottam a cukorbetegség-
ből a Langerhans-szigetek transzplan-

tációjával, de nem értek egyet a kom-

munista párt politikájával.« Ilyen szem-

pontból ő is példakép, bár nem vagyunk 

egy vércsoportban. Érthető, hogy Ko-

rec professzor lett a kassai egyetem első 

megválasztott rektora. 

– Miért éppen a diabetológiát válasz-

totta?   

– Nem volt véletlen. Budapesten a 

vörösvérsejtek öregedésével foglalkoz-

tam, abból írtam a disszertációmat – 

mindent csináltak, csak nem akartak 

öregedni –, és amikor hazajöttem, beve-

zettük a hemoglobin A1c-mérést. Szin-

tén vörösvérsejtekből kell mérni, és na-

gyon szépen tükrözi a cukorbetegek 

anyagcsere-beállítását. Az egész kelet-

európai régióban, beleértve a cseheket, 

talán a lengyeleket is, én tudtam, ho-

gyan kell a vörösvérsejtekkel bánni, és 

kaptam egy módszert is hozzá. Nagyon 

egyszerű, s amikor az amerikaiak drága 

módszerrel mértek tízet-húszat, addig-

ra mi már ezzel a mára már teljesen el-

avult eljárással 4-500 betegnél állapí-

tottuk meg az említett mutatót. Az öt-

let Svájcból származott, nem volt telje-

sen kidolgozva, mi aztán feljavítottuk, s 

az eredmények interpretációjával is út-
törők voltunk. A 70-es évek végén 
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kezdtük a méréseket, és 1988-ban ír-

tam róla egy monográfiát. S milyen vé-

letlen: 1989. november 17-e után két 

nappal jelent meg. Jött a társadalmi vál-

tozás, nekünk meg lett egy szép mo-

nográfiánk. Most szeretném újból 

megírni, már egész máshogy, mert a 

dolog még mindig aktuális. Ez bizo-

nyos értelemben fordulópont az éle-

temben, mert a tudományos téren való 

előrejutáshoz szükség van publikációk-

ra, címekre. Nem volt könnyű a 70-es 

években, mert nem tudtunk külföldre 

juttatni dolgokat, meg kicsit pesszimis-

ták is voltunk. Ha ezt Amerikában csi-

nálom, sokkal magasabban vagyok a 

hierarchiában, mint ma, de nem bá-

nom, hogy itt maradtam. Kassai pol-

gárként annyi szép dolgot éltem meg 

Kassán a család és a kollégák szem-

pontjából egyaránt. Tartom a kapcsola-

tot a magyarországiakkal, lengyelekkel, 

ma már oda utazom, ahová akarok, és 

ott is publikálok, bár ez nem könnyű. 

– A diabetológia állandóan fejlődő 

tudományág. Sajnos, egyre több a cu-

korbeteg, szükség volna egy áttörő 

gyógymódra. Hol tart most a gyógyí-

tásuk? 

– Ha a nemzetközi konferenciákat és 

a publikációkat nézzük, valóban renge-

teg áttörés van. Elérhetők újfajta inzu-

linok, mérőrendszerek, inzulinpumpák, 

rengeteg új gyógyszer van a 2-es típusú 

diabéteszes betegek gyógykezelésére. 

Mindenki ujjonghatna, de a gyakorlat 

más. Ez nem tudományos kérdés, ha-

nem emberi hozzáállás kérdése, gazda-

sági okai vannak. Sok új készítmény na-

gyon drága, nálunk még nem írják fel 

őket. A biztosítótársaságokat is meg le-

het érteni. Ők egy bizonyos kosárból 

gazdálkodnak, és ha méregdrága új 

gyógyszereket engednek felírni, akkor 

nem jut pénz a legegyszerűbbekre. De a 

lényeg nem is ez, hanem hogy milyen a 

beteg-orvos kapcsolat, és milyen az or-

vos tudása, mert ha az orvos tudása 

megfelelő, és kellő módon jár el, akkor 

a régebbi, egyszerűbb gyógyszerekkel is 
eredményesen kezelhető a beteg. Felté-

ve, hogy törődik magával, és igyekszik 

minél tájékozottabb lenni a betegségét 

illetően. Akkor viszonylag olcsón is le-

het nem meggyógyítani ugyan, de ke-

zelni, s ezzel megelőzni a szövődmé-

nyek kialakulását. Ha a beteg nem törő-

dik magával, és nem jó a kapcsolata az 

orvossal, fellépnek a szövődmények, s 

ilyekor – függetlenül a gyógyszerek árá-

tól – a kezelés költségei 10-20-szoro-

sukra növekednek. 

– Az egyes típusú cukorbetegség ese-

tén segíthet a szervátültetés?  

– Igen. Szlovákia számára szégyen, 

hogy nem végeznek itt hasnyálmirigy-

átültetést. A hasnyálmirigyet általában 

a vesével együtt szokták transzplantálni. 

Prágában nagyon jó eredményeket ér-

nek el. Csak éppen cukorbetegből sok 

van, és soha nem lesz elég transzplan-

tálni való szerv. Másrészt a szervátülte-

tés egész napi sebészi munka. Hol lesz 

annyi képzett sebészünk, hogy minden 

egyes típusnak transzplantáljunk? Szlo-

vákiában kellene csinálni, s miután 

ilyen hagyományaink vannak a diabe-

tológiában, nekem nagyon fáj, hogy 

nem tesszük. De nem ez a megoldás a 

betegségre, mert a transzplantációt, saj-

nos, már csak előrehaladott esetekben 

végzik, amikor a cukorbetegséghez szö-

vődmények társultak. Gyermekkorban 

nem érdemes, mert a gyermekkori cu-

korbetegségek kiválóan kezelhetők az 

új pumpákkal és szenzorokkal: olyan, 

mint egy kis mobil vagy óra, a gyerek 

csak ránéz a karjára, és látja a vércukrát. 

Ez nagyon szép eredményeket hozott. 

– Pályafutása során sok helyzetben 

kipróbálhatta magát. Tanszékvezető és 

rektorhelyettes is volt. 

– Voltam még rosszabb is. 1989 után 

belekerültem a változások támogatásá-

ba, beválasztottak a szenátusba, aztán 

megválasztottak az egyetemi szenátus 

főnökének. A mečiari korszakban let-

tem a Felsőoktatási Tanács elnöke. Ma-

gyar gyerek Szlovákiában, mikor Slav-

kovská az oktatási miniszter. Mi vol-

tunk Slavkovská tárgyalópartnerei. A 
rektorok voltak a hivatalosak, és tanács-

adó testületként a felsőoktatási intéz-

mények parlamentje. A rektorok nem 

voltak olyan harcosak, mint mi, mert fi-

zetést kaptak érte. Mi egy fillért sem 

kaptunk, s mi harcoltunk Mečiar és 

Slavkovská ellen az egyetemek önálló-

ságáért. Ez 7-8 évet elvett a tudomá-

nyos munkásságomból. Nem volt 

könnyű visszatérni a kutatómunkához.  

– Miért vállalta mégis? 

– Édesapám kedvenc írója Feucht-

wanger volt. A Simone, a francia lány 

című regényének mottója, amely a mi 

mottónk is: »Ki, ha nem te, és mikor, ha 

nem most?« Itt voltak Mečiarék, és én 

ezt a megbízatást kaptam, nem adhat-

tam át másnak. Olyan embereket is-

mertem meg, akik ugyanúgy gondol-

kodtak, mint én. Rektorhelyettesként 

elég sokat utazhattam, és meghatározó 

élményem volt, hogy találkozhattam   

II. János Pál pápával.  

– Azóta már megvált a különböző 

tisztségeitől, de az oktatást nem hagyta 

abba. 

– Napi négy órára bejárok az egye-

temre, vannak PhD-hallgatóim, de mi-

vel nem vagyok főnök, szenátusi tag, 

sem képviselő, sokkal több időm van 

aktívan dolgozni. Többet dolgozom, 

mint azelőtt, csak senki sem piszkál 

közben. Sokat írok, cikkeket, amelyekre 

korábban nem volt időm. Kórélettant, 

genetikát oktatok. A kórélettan a gya-

korlati orvostudomány elméleti alapja, 

elméleti háttere. Főleg Kassán tartok 

előadásokat, Miskolcon már kevesebbet 

tanítok. Ott az egészségügyi karon nő-

vérképzés, középkáderképzés folyik, 

ahhoz kell alkalmazni az oktatást. Ez 

azért jó, mert ha valaki ezeknek a kislá-

nyoknak értelmesen el tudja magyaráz-

ni a genetikát, akkor biztos, hogy jól 

mondja. 

– Mit szeret az oktatásban? 

– Ha van visszajelzés a diákoktól. A 

szlovák diákok ülnek, és vagy figyelnek, 

vagy nem, az már az ő bajuk. Az angol 

nyelven tanulók viszont azonnal reagál-

nak, visszakérdeznek. Többen vannak, 
mint az itteniek. Nem nagyon jó dolog, 

dr. Rácz Olivér 
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de ők fizetnek, és az is társadalmi prob-

léma, hogy egy egyetemnek nem a kül-

földi diákoktól befolyó pénzből kellene 

élnie. Így azonban tudunk venni mű-

szereket, vegyszereket. Abból a szem-

pontból is jó, hogy lehetővé teszi az an-

gol nyelv állandó gyakorlását, és nem 

lehet eladni nekik húsz éve elavult dol-

gokat. 

– Számos elismerést kapott a mun-

kásságáért. Melyiknek örült a legjob-

ban? 

– Az elismerések jönnek az évekkel, 

eredményekkel, az ember örül nekik. 

1989-ben bekapcsolódtam az egyetemi 

transzformációba. Amikor kitört a ro-

mániai forradalom, a Tháliában gyűj-

tötték az erdélyi magyarok számára a 

gyógyszereket, ruhákat, és az egyete-

men is alakult egy csapat; az igazga-

tónk például röntgenfilmeket is kül-

dött, és szólt, hogy figyeljek oda a 

gyógyszerekre. A kassai közlekedési 

vállalat két kamiont bocsátott a rendel-

kezésünkre. Berakodtunk, de a sofőrök 

nem ismerték az utat, s mint katonavi-

selt ember elmentem velük karácsony-

este Romániába. Nem volt veszélytelen 

vállalkozás, láttuk, hogy milyen az otta-

ni forradalom. Annál szebb karácso-

nyom még nem volt! Hazajöttem, s 

mondtam apámnak, hogy itt Európá-

ban soha többé nem lesz nacionaliz-

mus. Azt felelte: »Várj két hetet…« 

Két-három évvel később kaptam meg 

az Apor Vilmos Ezüst Érdemrendet a 

Magyar Máltai Lovagok Szövetségé-

től, valószínűleg ezért az útért. Erre va-

gyok a leginkább büszke.   

– Folytassuk a társadalmi szerepvál-

lalásával. Alapító tagja és évekig elnö-

ke volt Kassán a Keresztény Értelmi-

ségiek Közösségének.  

– Pásztor Zoltán püspöki helynök 

kezdeményezésére alakult 1992-ben. 

Rendszeresen találkozunk. Minden hó-

nap első vasárnapján van lelki megúju-

lás imádkozással, beszélgetéssel, kéthe-

tenként Erőtér, ahol vagy teológiai elő-

adások hangzanak el, vagy én hozok va-
lamit a természettudományokból. 

Nemrég volt a Szent Erzsébet-akadé-

mia, Szent Erzsébet ugyanis Kassa vé-

dőszentje. Eljönnek hozzánk látogató-

ba a máltai lovagok. Nagyon sok zarán-

dokúton vettünk részt, jártunk a Szent-

földön, Törökországban Pál apostol 

nyomában, a Vatikánban, Portugáliá-

ban, Santiago de Compostelában.  

– Idekívánkozik a kérdés: pedagógus 

szülő gyermekeként a szocializmusban 

hogyan kaphatott vallásos nevelést?  

– Apai nagymamám, Hubi néni, a 

császári és királyi főerdész három lánya 

közül az egyik komoly katolikus neve-

lésben részesült, zárdában nevelkedett 

– az anyai nagymamám Auschwitzban 

halt meg –, de nagyon liberális nevelést 

kapott, különben hogyan mehetett vol-

na hozzá egy zsidóból kikeresztelke-

dett tanárhoz? Ő volt a nagyapám. De 

a Monarchia ilyen volt. Mikor gyere-

kek voltunk, nagymamám vitt bennün-

ket templomba. Később eltávolodtam a 

vallás gyakorlásától, bár templomban 

esküdtünk, a gyerekek is meg vannak 

keresztelve. Furcsa módon a genetika 

vitt vissza a valláshoz, mert az ember-

nek és az egész élővilágnak az a komp-

lexitása, amely a testünkben benne van, 

nem keletkezhet véletlenszerűen. Ami 

mi vagyunk, az nem véletlen, és amint 

ezt kimondom, nincs más út, mint hin-

ni Istenben. Az, hogy ez melyik vallás-

ban csapódik le, részletkérdés, de a ha-

gyomány nálunk a katolikus vallás és a 

zsidó gyökerek. 

– Ahhoz, hogy végezhesse ezeket a 

tevékenységeket, biztos családi háttér-

re van szükség. Megadatott önnek?  

– Ahogy apu egész nap írt, fordított 

stb., és a mama teremtette meg a hát-

teret hozzá, hogy nyugodtan tudjon 

dolgozni, ugyanez van nálunk is. A fe-

leségem, aki Erzsébet – szoktam mon-

dani, hogy ha Árpád-házi Szent Erzsé-

bet a város védőszentje, akkor a felesé-

gem a családé –, ő gondoskodott arról, 

hogy ezt a munkát tudjam végezni, és 

sok mindent fel is áldozott. De a gye-

rekeink elég önállók voltak, nem volt 
velük komoly probléma. Noémi grafi-

kusművész, tanárnő, Beáta, aki az isko-

lában utálta a kémiát – rossz tanáruk 

volt –, a Vegyészeti és Élelmiszer-tech-

nológiai Karon végzett Pozsonyban, 

visszatért, és nemsokára nálunk a bio-

kémián ő is docens lesz. Erika mindig 

pénzember volt, az a típus, aki az eszki-

móknak is eladja a fagyasztót. Ő Po-

zsonyban egy bankfiók főnöke. Négy 

unoka van, Simon 11 éves, egyedüli fiú, 

ő a kedvenc. Zsófi nemrég tette le a lo-

vasvizsgákat, most fog érettségizni, a 

természettudományira készül. Rebeka 

valószínűleg jogász lesz, mert nagyon 

fejlett az igazságérzete. Ő és Simon a 

kassai színház gyermekkarában énekel-

nek, az Otellóban szerepelnek. Lara 

Katalin pedig karatézik, tizenhárom 

évesen nemzetközi sikerei vannak. Kö-

zösen járunk nyaralni, és visszatért a 

hajóskapitányi nosztalgiám. Szardínián 

voltunk a gyerekekkel, csodálatos tiszta 

víz, egy gyönyörű jacht. Mondtam ne-

kik, hogy jövőre vizsgát teszek vitorlá-

zásból, és megyünk mi is. Kinevettek, 

erre mérges lettem, és letettem a bala-

toni vizsgát. Nagyon nehéz volt, és azó-

ta járunk vitorlázni. Letettem a tengerit 

is, így hajóskapitány is vagyok. 

– Említette a harminc évvel ezelőtti 

karácsonyt. Hogyan fog ünnepelni 

most? 

– Gyerekkoromban a karácsonyt 

mindig Hubi nagymamánál töltöttük, 

az egész család, kb. 12-en voltunk. Hal-

leves, hagyományos karácsonyi vacsora. 

Ezt már nem nagyon tudom a gyereke-

immel összehozni. A nagy családi talál-

kozók fölött talán eljárt az idő. Miután 

Beáta lányom most vett házat, és addig-

ra beköltöznek, az az érzésem, hogy ná-

luk fogjuk tölteni a karácsonyestét, 

hogy egy kicsit együtt legyünk. Családi 

ünnep most is, csak már nem az, amire 

a gyerekkoromból visszaemlékszem. 

– Köszönöm a beszélgetést. 

T. E. 
1Rácz Olivér (1918–1997) író, iskolaigaz-

gató, idén novemberben a jeruzsálemi Jad 

Vasem Holokauszt-emlékközpont felvette a 
Világ Igazai közé.
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Mindenkinek az életében különlege-

sen fontos helye van a családnak. Ott 

kapja meg a fészekmeleget, szeretetet, 

az érzelmi biztonságot, a testi-lelki fej-

lődéséhez szükséges gondoskodást, ott 

tanulja meg a társas kapcsolatokat, me-

nedékül szolgál neki az élet viharaiban. 

Ám nem minden gyermeknek adatik 

meg, hogy a vér szerinti szüleivel éljen. 

Ilyenkor intézménybe vagy befogadó 

családhoz kerül. A befogadó szülő lehet 

nevelőszülő vagy gyám. A nevelőszülő a 

gyermek- és családügyi központ (a 

gyermekotthon új megnevezése) alkal-

mazottja, de saját otthonában hivatás-

ként, fizetésért végzi feladatát. Egyszer-

re három gyermeket fogadhat be a csa-

ládjába – ha a férj is nevelőszülő, akkor 

hatot –, és addig marad nála a gyermek, 

amíg a vér szerinti szülője nem fogadja 

őt vissza, gyámszülő nem veszi magá-

hoz, vagy nem fogadják örökbe. A 

gyám helyzete annyiban más, hogy 

munkája nem számít alkalmazotti vi-

szonynak: nem kap fizetést, csak a gyer-

mekek ellátására folyósítanak számára 

bizonyos összeget, s az évei sem számí-

tanak be nyugdíjjogosultság szempont-

jából. Felettes szerve a gyámügyi ható-

ság.  

 

Anna és Petra 

A közelmúltban egy nagyszerű em-

berrel ismerkedtem meg. Elvált anya-

ként olyan gyermekeket nevel nagy 

szeretettel, akiket saját szüleik eldobtak 

maguktól. Hozman Éva egy kis telepü-

lésen él, a Komáromtól 12 kilométerre 

levő Kaván; gyámszülőként két hánya-

tott sorsú kislányt fogadott be a család-

jába. A 12 éves Petra a komáromi 

Munka Utcai Alapiskola tanulója, a 13 

éves Annát naponta elkíséri a speciális 

alapiskolába, s a délutáni busszal együtt 

mennek haza. Eredeti foglalkozása 

óvónő, s mint mondja, a családja támo-

gatása nélkül ilyesmire nem vállalkoz-
hatna. Édesapja, két felnőtt gyermeke, 

akiknek már külön családjuk van – 

nagy örömére lánya is, fia is unokával 

ajándékozta meg őt –, mindenben segí-

tik. Döbbenten hallgatom az elbeszélé-

séből kikerekedő történetet.  

„Két súlyos betegség következtében 

leszázalékoltak, aztán lehetőség adó-

dott elvégezni a nevelőszülői tanfolya-

mot, és 2011-től öt éven keresztül ne-

velőszülőként dolgoztam mint a komá-

romi gyermekotthon alkalmazottja. Ez 

alatt az idő alatt tíz gyerek volt nálam. 

Az elsők, akiket rám bíztak az otthon-

ból, az a két lány volt, akik most velem 

vannak. Anna három és fél, Petra két-

éves volt. Mindegyiküket családtagnak 

tekintettük, de ezt a két kislányt külö-

nösen megszerettük a másfél év alatt, 

míg nálunk voltak, és szerettük volna, 

ha maradnak. Csakhogy a törvény elő-

írja, hogy ha a szülője vagy gyámszülő 

magához veszi, vagy valaki örökbe fo-

gadja a gyermeket, a nevelőszülőnek el 

kell őt engednie; így másfél év múlva 

elvitték őket. A családban, ahová kerül-

tek, meggondolták magukat, és két év 

elteltével visszaadták őket. Újra gyer-

mekotthonban kötöttek ki, de már egy 

másik városban. Mikor ezt megtudtam, 

elhatároztam, hogy ismét magamhoz 

veszem a lányokat, s ebben a gyerekeim 

is támogattak. El kellett hozzá végez-
nem a gyámszülői tanfolyamot, amely 

különbözik a nevelőszülőitől, majd a 

gyámügyi hatóságnál kérvényeztem, 

hogy nálam helyezzék el őket. 2016 

márciusában ez meg is történt, április 

végével pedig megszűnt a nevelőszülői 

munkaviszonyom, mert a kettőt nem 

lehet együtt csinálni. Volt bennem egy 

kis aggodalom, hogy két és fél évi távol-

lét után elfogadnak-e, de alaptalannak 

bizonyult. Mikor a gyermekotthonból 

elhozták őket, úgy szálltak ki az autó-

ból, mint akik otthon vannak. Futottak 

be, puszi, »korábban ez sem így volt, az 

is máshol van« – mondogatták, az ud-

varban szaladgáltak. Meg is jegyezték a 

kísérőik, hogy mintha csak kéthetes ki-

rándulásról tértek volna vissza. A gyere-

keim is nagyon örültek nekik. Bárhová 

mentünk, mindenütt elfogadták őket, a 

nagyszülők is. Most már csak apukám 

él, őt papának hívják, engem Éva néni-

nek, így szokták meg. Mondtam nekik, 

hogy »én vagyok az anyuka, aki nevel 

benneteket, de az édesanyátok az, aki 

megszült«. Dávid fiamat, Hajni lányo-

mat testvérüknek tartják. Petráék most 

írtak a családról fogalmazást, olyan szé-

pen írt rólunk, hogy nem tudok meg-

hatódottság nélkül rágondolni.”  

 

Lehet ilyet tenni gyerekekkel? 

Happy end – gondolhatnánk, csak 

hát az életben nem mindig alakulnak 

úgy a dolgok, mint a romantikus fil-

mekben. Ugyanis a lányokkal nemcsak 

öröm költözött a házba, sokasodni 

kezdtek a gondok is.   

„Nagyon nehéz sorsuk volt, s ez nem 

múlt el nyomtalanul, főleg Annánál. 

2009-ben kerültek először gyermek-

otthonba, onnan nevelőszülőhöz, majd 

gyám vette őket magához. Fél év múl-

va meggondolta magát, és visszahozta 

őket, ekkor kerültek hozzánk először, 

2011-ben. Majd újabb gyám, újabb 

gyermekotthon, nem csoda, hogy na-

gyon rossz lelkiállapotban kaptuk őket 
vissza 2016-ban. Nulláról kellett in-

„Szeretni kell őket”

akik segítenek

Hozman Éva
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dulnunk, mint az első alkalommal. 

Sok bonyodalom adódott abból, hogy 

először szlovák iskolába kezdtek járni, 

de mivel Annának speciális alapiskolát 

javasoltak, a gyámjuk két hét múlva át-

íratta őket magyarba, aztán mikor a 

következő évben ismét gyermekott-

honba kerültek, onnan második osz-

tályba szlovák iskolába íratták őket. 

Annánál teljes volt a káosz, Petrával is 

voltak problémák, és mikor visszake-

rült hozzám, könyörgött, hogy ma-

gyarba mehessen. A Munka Utcai 

Alapiskolába írattam. Petra mára be-

hozta a hátrányát, de Annával egyre 

több a gond. Nála nagyon erősen je-

lentkezett a magzati alkohol szindró-

ma, alacsony súllyal született. Állandó-

an ismételni kell neki a dolgokat. Reg-

gel nem akar felkelni, el kell neki 

mondani, hogy mosakodjon, fésülköd-

jön, mosson fogat, stb. Mindent el kell 

neki készíteni, mert nem önellátó. Já-

ték az élete, egész nap csak játszana, a 

meséket még valahogy megjegyzi, de 

mást nem. Viselkedési problémák kez-

dődtek, nem akart tanulni, hisztizett. 

Fokozatosan romlik az állapota. Eddig 

tudott 100-ig összeadni a golyós szá-

mológépen, mára az is visszafejlődött. 

Az iskolában áttették olyan osztályba, 

ahol újból az alapokat tanulják. Logo-

pédushoz is hordtam, mert erősen be-

szédhibás, de már nem járunk, hogy ne 

terheljük túl. Egy három-négy éves-

nek a szintjére esett vissza. Nem tu-

dom, hogy mitől van, de nagyon ag-

gasztó. Talán a serdülőkor is közre-

játszhat. Talán ha nálam maradt volna 

végig, akkor nincs ennyi problémánk. 

Sok a talán… Nehéz vele, de azért sze-

retjük őt. Nem tudjuk megváltoztatni, 

így kell elfogadni. A gyerekeim is elfo-

gadják őt így, ahogy van. Mindenben 

segítettek, segítenek most is. Vigyáz-

nak rájuk, csak Annára külön kell fel-

ügyelni, mert nem lehet egyedül hagy-

ni; a kaput is zárni kell, mert elmegy 

vagy elbújik, és nem szól, állandóan 

szemmel kell tartani. Vagy minden ok 

nélkül elkezd sírni. Éreznie kell, hogy 

szeretik. Talán jobban is kell őket sze-

retni, mint a sajátunkat.” 

 

Karácsonyt várva  

„Az előkészületekbe nálunk min-

denki bekapcsolódik. Annára a por-

törlést bízom, az megy neki a legjob-

ban, Petra mindenben segít, közösen 

készülődünk, sütünk-főzünk. Kará-

csonykor az egész család nálunk van, 

apu is, és együtt ünnepelünk. A menü 

savanyú lencseleves, rántott ponty ma-

jonézes krumplival. A karácsonyfát ta-

valy díszítették először együtt a lá-

nyommal. Azelőtt a fiam elvitte őket a 

szüleimhez, a lányom addig földíszí-

tette a fát, alátettük az ajándékokat, és 

amikor megjöttek, nagy volt az öröm, 

boldogság. Még most is úgy van, hogy 

eltereljük a figyelmüket, és a fa alá 

csempésszük az ajándékokat. Tavaly 

együtt voltunk az éjféli misén. Idén is 

készülünk.”  

T. E.

befogadó családban

Jó hangulatú, színes rendezvény volt a Galántai Nép-

művelési Központban pár nappal december harmadika, 

azaz a fogyatékossággal élők világnapja előtt. Slezák Eri-

ka, a Konrádko Pt. elnöke úgy döntött, hogy ezt a napot 

az értelmileg akadályozottak és egyéb fogyatékossággal 

élők tehetségének a bemutatásával szeretné megünne-

pelni, hiszen a közhiedelemmel ellentétben sokuk tehet-

séges valamiben. Ezért hirdette meg a Ki mit tud?-ot; 

megvalósítását Margita Knappová, a központ igazgató-

nője is segítette.  

Kilenc szereplő mutatkozott be verssel, mesével, ének-

kel, zongorajátékkal. Az öttagú zsűri hol elérzékenyülve, 

hol ámulva hallgatta a produkciókat. Elnökének, Gizela 

Oňová előadóművésznek mindenkihez volt bátorító, di-
csérő szava. Jó tanáccsal látta el a szülőket, hogyan segít-

sék tovább gyermekük tehetségének kibontakozását. 

Árendás Kati versmondását jelképesen Oscar-díjjal ju-

talmazta, kiemelte Nagy Zsuzska mesemondását, Né-

meth Máté szüleit pedig arra biztatta, hogy képezzék to-

vább a fiú énekhangját, hiszen kincs van a torkában. 

A művésznő a produkciók között népszerű magyar és 

szlovák slágerekkel teremtett fergeteges hangulatot. 

Meghatottan mondott köszönetet a szereplőknek és a 

szülőknek: „Nagyon sokat tanultam a mai napon, és rá-

döbbentem, hogy milyen áldás, ha nincs beteg vagy sérült 

családtagunk. Megtapasztaltam, hogy milyen hallatlanul 

sokra képes egy édesanya, amikor súlyosan sérült gyer-

mekét ilyen nívóra fejleszti. Élményekben gazdagodtam, 

és hálás vagyok a Jóistennek azért, amit itt kaptam.” 
(t)

Ki mit tud?

Anna és Petra
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Tapasztalatcsere és kapcsolatápolás

beszámoló

A világháló használata életünk részé-

vé vált. Zseniális eszköz többek között 

a tájékozódásra, tőlünk távol élőkkel 

való kapcsolattartásra, de a személyes 

találkozást nem tudja kiváltani. A sze-

mélyesség és meghittség volt a tapasz-

talatunk, amikor október 16-án a ba-

lassagyarmati Éfoész Elfogadásért 

Önérvényesítő Egyesület elnöksége 

képviseletében Szabó Ágnes elnök és 

Fábri Lászlóné alelnök meglátogatott 

bennünket. Két, a programjukban részt 

vevő fiatal is elkísérte őket családtag-

jukkal és nevelőtanárukkal. A Marcel-

házi Református Gyülekezet Keskeny 

Út közösségi csoportja és az egészsé-

gükben akadályozottak helyi szerveze-

tének vezetősége részesült abban a 

megtiszteltetésben, hogy fogadhatta a 

magyarországi vendégeket. Máskor is 

jártak már nálunk, és bizakodunk ab-

ban, hogy a jövőben is ápolhatjuk ezt a 

kapcsolatot. Látogatásuk célja az volt, 

hogy személyesen elbeszélgessünk 

egymás karitatív tevékenységéről, to-

vább erősítsük a személyi és szakmai 

kapcsolatokat, s ezáltal egymás mun-

káját még hatékonyabban tudjuk segí-

teni.  

Szívesen találkoztak az általunk már 

korábban megismert helybeli szülőkkel 

és fiatalokkal, de Komáromból, Ma-

darról és Perbetéről is eljöttek családok. 

Eleget tett a meghívásunknak a helyi 

magyar tannyelvű alapiskola képvisele-

tében Duka Róbert igazgató, továbbá 

jelen voltak szociális terepmunkások, 

fejlesztőpedagógusok és a helyi Napsu-

gár lovas udvar vezetője.  

Minden szolgálati ág rövid bemutat-

kozása után balassagyarmati vendége-

ink ismertették azt az új programot, 

amelyet az Értelmi Fogyatékossággal 

Élők és Segítőik Országos Érdekvédel-

mi Szövetsége 2018-ban indított. Húsz 

helyen, tizenkilenc megyében és Buda-

pesten létesültek önálló életviteli cent-

rumok, köztük Balassagyarmaton a 

Nógrád Megyei Önálló Életviteli 

Centrum. A program keretében olyan 

okostelefonon és tableten működtethe-

tő alkalmazást adnak kézbe és taníta-

nak meg használni, amely jártasságot 

ad az akadályozott emberek mindenna-

pi élethelyzeteiben. Többek között a tá-

jékozódásban, bevásárlásban, a napi-

rend összeállításában vagy a vészhely-

zetek kezelésében. A centrumok mást 

is nyújtanak, például önálló életvitelt tá-

mogató csoportos képzéseket, döntés-

hozatalt, jogvédelmet és az érintetteket 

érdeklő fontos témákat konvertálnak át 

könnyen érthetővé és használhatóvá.  

Közösen megtekintettünk és megbe-

széltünk egy témába vágó rövidfilmet. 

A szakmai délután részvevőinek meg-

mutattuk a templomunkat, a felújítás 

alatt álló volt református iskola és a be-

fejezés előtt álló bölcsőde épületét. A 

fiatalok énekkel is kedveskedtek a láto-

gatóknak.   

Vendégeink látogatása után napokig 

gondolkoztam a titkon, amelyet a kö-

zösségi termeinkben hátrahagytak. Ta-

lán röviden így mondanám: itt hagyták 

azt a lelkiséget, mint zamatos gyümöl-

csöket, amely a szakmaiság és tapaszta-

lat mellett az alázat, a bölcsesség és a 

szelídség. Kedves Vendégeink, öröm 

számunkra, hogy a barátainknak tud-

hatunk benneteket. 
Rácz Jolán   Énekkel köszöntik a vendégeket. (Gál Denisza felvételei)

Balról: Szabó Ágnes, Fábri Lászlóné, a szerző és Rácz Elemér
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Októberben a besztercebányai városi 

színház, a Divadlo z Pasáže vendégül 

látta a budapesti Baltazár Színház két 

munkatársát, Elek Dóra rendezőt, 

művészeti vezetőt és Farkas Dorka 

előadóművészt, mozgástanárt. Mind-

két színház társulata értelmi fogyaté-

kossággal élő professzionális színé-

szekből áll, s mind Szlovákiában, mind 

Magyarországon egyedüli a maga ne-

mében. Ez a háromnapos műhely-

munka, amelynek folyamatába lehető-

ségem volt betekinteni, egy, a Visegrá-

di Alapnál nyert pályázat keretében 

több hónapon át tartó együttműködés 

egyik állomása volt. A projektvezető, 

Elek Dóra a szlovák partner mellett 

egy lengyel színházat is bevont a pályá-

zatba.  

 

„Párizsban tanultam színház szakon 

öt évig, és az egész ötlet, hogy fogya-

tékosokkal dolgozzam, onnan jött, 

hogy egy fesztiválon láttam egy belga 

társulatot. Elmentem Belgiumba, és 

megnéztem, hogyan működik. Haza-

érkezve másnap megalapítottam a 

színházat. Ennek 22 éve. Folyamato-

san felfedeztem a világban, hogy hol 

vannak ilyen társulatok, s most volt rá 

lehetőség, hogy megint nyissunk. A 

szlovák társulat régi partnerünk; kí-

váncsi voltam, hogyan működnek. A 

pályázat három szakaszból áll. Első-

ként Besztercebányán workshop kere-

tében ismerkedünk, megnézzük, ho-

gyan dolgozik a partner, összehason-

lítjuk a munkamódszerét a miénkkel. 

Ugyanez lesz Lengyelországban, 

majd kiválasztunk 10-10 színészt kö-

zülük, aki március végén eljön Buda-

pestre, s a Baltazár Színház társulatá-

val öt napon át együtt fog dolgozni, 

csak már sokkal strukturáltabban. A 

végén lesz egy produktum, amelyet 

nyilvánossá lehet tenni. Nem végső és 

lezárt darab, hanem az ötnapos alko-
tótevékenységnek a munkabemutató-

ja” – foglalja össze a projekt lényegét 

Elek Dóra.   

 

„Ma már az eladásainkról beszélnek” 

Eva Ogurčáková, a Divadlo z Pasáže 

művészeti vezetője örömmel és büsz-

kén beszél az 1995-ben alakult, jelenleg 

13 tagú társulat munkájáról, céljairól, 

eredményeiről. „Színészeink nem mű-

kedvelők: alkotó munkát végeznek fi-

zetésért. A színházba munkába járnak, 

naponta próbálunk, tréningeket tartunk 

nekik, hogy tökéletesítsék színészmes-

terségbeli tudásukat, legyen az mozgás, 

ének, zene, beszéd, és havonta legalább 

négy előadásunk van.” 

A színháznak köszönhetően sok 

helyre eljutnak itthon és külföldön. Uk-

rajnán kívül az összes környező ország-

ban szerepeltek már, de felléptek Hol-

landiában, Németországban, Portugáli-

ában, Spanyolországban, sőt kétszer 

voltak az Amerikai Egyesült Államok-

ban is. „Azért dolgozunk, hogy elosz-

lassunk az értelmi sérült emberekről ki-

alakított olyan elképzeléseket, hogy ők 

kedves, aranyos örök gyerekek. Ez nagy 
tévedés. Egy negyvenéves ember – bár 

bizonyos szempontból másként visel-

kedik, mint a többség, de ilyenek rajtuk 

kívül is vannak sokan – nem lehet kis-

gyerek. Színészeinknek van áttekinté-

sük a politikáról, arról, hogy mi zajlik az 

országunkban s a határainkon kívül, és 

sok mással kapcsolatban is tájékozot-

tak.”    

Saját színháztermük nincs, előadásai-

kat a város egyik művelődési központ-

jában tartják. Van törzsközönségük, és 

előadásaik iránt folyamatosan nő az ér-

deklődés. Több elismerésben volt ré-

szük, a legjelentősebbnek azt tartják, 

hogy az Üzenet egy idegen égitestről 

című darabjukat a Színházi Alkotók 

Akadémiája májusban az évad legjobb 

darabja díjra javasolta. „27 színház 40 

előadása közül került be a 14 legjobb 

közé. December közepén lesz az ered-

ményhirdetés, de bennünket már a je-

lölés ténye is boldoggá tesz” – mondja a 

művészeti vezető, és hozzáteszi, hogy az 

évek alatt sokat változott az emberek-

nek a színházukhoz való viszonya, s en-

nek nagyon örül. „Az újságírók szó-

használatán is le lehet mérni, hogy egy-
re jobban elfogadnak bennünket. Per-

Három ország, egy cél

nemzetközi együttműködés

Eva Ogurčáková (jobb szélen), mögötte Farkas Dorka, középen Elek Dóra a 
besztercebányai társulattal (R. Gy. felvétele)
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színház

sze még mindig van mit javítani, de 

meggyőződésem, hogy egyre jobb lesz 

a teljesítményünk. 10-20 éve úgy be-

széltek a színészeinkről, mint homoko-

zóban játszó, értelmileg visszamaradott 

gyerekekről. Ma pedig elfogadják őket 

színésznek, beszélnek az eladásainkról. 

Nonprofit szervezetként működünk, 

ezért nagy könnyebbség számunkra, 

hogy Besztercebánya vezetői is megér-

tették, miért fontos egy ilyen színház a 

városnak, és támogatnak bennünket. A 

Baltazár Színházzal való kapcsolatunk 

2002-re nyúlik vissza. Akkor egy nagy, 

művészetterápiával foglalkozó nemzet-

közi színházi fesztivált szerveztünk, er-

re hívtuk meg őket. Aztán szünet kö-

vetkezett a kapcsolatunkban, és most 

ők kerestek bennünket. A teremben 

éppen ismerkedés folyik, Elek Dóra és 

Farkas Dorka azt méri fel, hogyan al-

kotunk, mi a közös bennünk, miben 

különbözünk, és mit tudunk egymástól 

tanulni. A projekt végén mi megyünk 

Budapestre.”  

 

Megmutatni a rejtett értékeket 

„Most szembesültem azzal, hogy a 

szlovák partner jövőre 25 éves lesz, 

megelőzött bennünket – mondja Elek 

Dóra, mikor az ebédszünetben leül-

tünk beszélgetni a két magyarországi 

vendéggel. – Az elmúlt évek során 

nyertünk egy nagy pályázatot, ennek 

köszönhetően hét éve saját épületben 

játszunk. Óriási dolog, hogy a magunk 

urai vagyunk. Kétfajta képzést folyta-

tunk. A professzionális színészeink 

számára színészmesterségbelit – ezt a 

szlovák partner is csinálja –, és utánpót-

lás-nevelés is folyik nálunk. A társulat-

ban 12 fogyatékos színész van, rajtuk 

kívül vannak 3-4-en, akik állandó jel-

leggel több előadásban részt vesznek, 

négyen alkotjuk a stábot, és legalább tíz 

művész, köztük Dorka, tanít megbízási 

szerződéssel.” 

Évente legalább egy új darabot ta-

nulnak be, 2016-ig ő maga rendezte az 

előadások többségét, majd filmezni 
kezdett, és átadta a stafétabotot más-

nak. Úgy tartja, hogy a művészeteken 

belül a színháznak különleges szerepe 

van. „Ez a pillanat művészete, s azért 

tudja elérni a legerősebb hatást, mert a 

színész és a közönség egy térben van. 

Az előadó-művészetek közül az üzenet 

átadása a legközvetlenebb módon szín-

házban tud létrejönni. Ez az a terület, 

ahol egy hátránnyal érkező ember 

egyenlő eséllyel tud olyan produktu-

mot létrehozni, mint az, aki nem hát-

ránnyal született. Az alkotó, tehát a mi 

dolgunk az, hogy azt a szépséget, ame-

lyet mi látunk azokban a sérült embe-

rekben, akikkel dolgozunk, széles kör-

ben megmutassuk. Sínre tenni, meg-

mutatni a rejtett értékeket a társada-

lomnak. A színpad olyan erős nagyító, 

hogy ha ott valaki rosszul játszik, a né-

zőben kialakul valamiféle ellenreakció. 

Ahhoz, hogy az a hatás, amelyet az al-

kotó szeretne, létrejöjjön a nézőben, az 

kell, hogy a színpadi produktum na-

gyon magas minőségű legyen. A mi 

feladatunk, hogy átmenjen ez a bizo-

nyos üzenet. Meg kell érte dolgozni. 

Van már egy szurkolói bázisunk, és 

azért fontos a média s maga a pályázat 

is, hogy hírét vigye ennek.”  

Farkas Dorka számára inspiráló 

megismerni más társulatok munkáját, 

ezért is tartja jónak a projektet. „Már 

most látjuk, hogy itt egész másképpen 

dolgoznak, mint mi. Szerintem nagyon 

fontos fórumot teremteni az alkotás-

ban annak megismerésére, hogy ki ho-

gyan gondolkodik, dolgozik, hogyan 

közelít dolgokhoz, kinek mi az érdekes. 

Ha nincs ilyen felület, ez a tájékozódás 

egész egyszerűen nem történik meg. A 

színészek még a többi színházban sem 

nagyon mennek előadásokat nézni. A 

baltazárosok számomra ismerősek, 

pontosan tudom, hogy ki hogyan mű-

ködik. Nekem személyesen nagyon 

inspiráló bekerülni egy teljesen más 

közegbe – itt nem a nyelvi dolgok az 

érdekesek, hiszen van tolmács –, s fi-

gyelni a reakciókat. Beálltunk a körbe, 

és míg keresték a zenét, ennyit mutat-
tam nekik, és kész, elkezdtük a táncot. 

Simán ment. Nonverbális kommuni-

káció és utánzás.”  

„Felfedezzük, hogy az embertársa-

inkra való rácsodálkozás milyen jó, ho-

gyan tud működni a szeretet nyelve, a 

szakmaiságon kívül is – veszi át a szót 

Elek Dóra. – Jó látni, hogy ők is meny-

nyire vágynak és nyitottak nemcsak a 

szeretettel való kommunikációra, ha-

nem a magas színvonalú művészetre is. 

Náluk nincs külön táncoktatás, amely 

nekem az első pillanattól kezdve létele-

mem. Itt a verbalitás erősebb a színé-

szek részéről.” „Mégis elképesztően jól 

mozgó táncosok vannak, máris vinném 

magammal néhányukat – lelkesedik 

Farkas Dorka. – Egész mást terveztem, 

mint ami lett belőle. Gyakran dolgo-

zom így, hogy valamit elindítok, aztán 

inspirál, amit csinálnak, és azon me-

gyek tovább. Egy nagyon egyszerű sza-

bályszerűséggel próbáltunk teljesen 

szabadon táncolni. Annyi volt az ere-

deti feladat, hogy váltjuk a párokat. 

Volt, aki jobban szeretett volna fókusz-

ba kerülni, volt, akinek a fókuszba ke-

rülés nehezebb volt, és olyan is, aki nem 

akarta átadni a fókuszt, de ezt szabadon 

hagytuk, és ez formálta a táncot. Bizo-

nyos szempontból egy testi fogyatékos, 

mozgássérült ember erőfeszítésének, 

hogy mozduljon, ott kell lennie a testé-

ben ahhoz, hogy eredményt érjen el. Ez 

ugyanaz a fókuszáltság, mint amely egy 

profi táncosnál ott van, ugyanaz az erő. 

Az én utamon a fogyatékos emberek-

kel való alkotás létrehoz egy olyan ins-

piráló, elfogadó és felszabadult közeget, 

amely elragadott. Peťának például az 

volt a konkrét feladata, hogy menjen 

be, és mutatkozzon be, s mielőtt meg-

szólalt, levágott egy olyan elképesztő 

szólót, hogy rögtön késztetést éreztem 

táncolni vele.”   

„Ez az a terület, ahol a fogyatékosság 

nem hátrány, hanem előny” – mondja 

búcsúzóul Elek Dóra. Sietniük kell, le-

járt az ebédszünet. 

Sok sikert márciusban Budapesten! 

 
T. E.
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Fenséges kenyérillat tölti be a kis 

boltot. A polcokon különféle kenye-

rek, péksütemények sorakoznak. 

Míg szemlélődöm, megérkezik Föl-

des István pékmester, az F & K pék-

ség egyik alapítója. 

A nyáron beszéltünk először, tele-

fonon, amikor a Carissimi Nonprofit 

Alap egyik rendezvényét a pékség 

egyik specialitásával: mákos és diós 

pozsonyi kiflivel támogatta. Akkor 

hallottam többektől, hogy Földes 

István Komáromban és környékén 

nemcsak a jó minőségű pékárujáról 

ismert, hanem segítőkészségéről, 

nagylelkűségéről és szerénységéről 

is. Minden rászorulónak segít, le-

gyen az hajléktalan, szegény vagy fo-

gyatékossággal élő. A pékmesterség-

ről, tisztességes munkáról, mások 

megsegítésének öröméről beszélget-

tünk. 

 

„Tízéves lehettem, a nagypapám 

főmolnár volt a malomban, mutogat-

ta nekem a lisztek fajtáit, a nagybá-

csim meg pék. Ez akkor még nem ér-

dekelt, inkább villanyszerelő szeret-

tem volna lenni. Apám azzal beszélt 

le róla, hogy annak télen a jeges osz-

lopokon kell mászkálnia. Menjek in-

kább péknek: ott télen-nyáron jó idő 

van – igaz, sokszor nagyon is meleg –, 

tisztaság, szép, fehér ruhában lehetek. 

Hallgattam rá, és megszerettem a 

mesterséget.  

Nekem nem számított, hogy éjjel 

kellett dolgozni, hogy reggel a bol-

tokban lehessen a friss kenyér és pék-

sütemény, mert nappal ki tudtam ma-

gam aludni. Nagy pékségben dolgoz-

tunk, ott ismerkedtem meg a felesé-

gemmel, inaslány volt akkor. A fiunk 

is pék lett – már átvette a pékség ve-

zetését, jómagam pedig nyugdíjas-

ként segítem a munkáját –, nagyob-

bik lányunk szintén kitanulta a szak-
mát.”  

„Néha megpuszilom,  

mikor kijön a kemencéből” 

„Gyönyörű szakma. A legszebb, 

ahogy az ember gyúrja a tésztát: a keze 

alatt mintha lélegezne. Fölélesztjük az 

alvó vagy halott anyagot. Él, lélegzik, 

nézzük, ahogyan kel. Meg a végered-

mény, amikor kijönnek a kenyerek. 

Most már ugyan szalag hozza ki őket, 

nem lapáttal szedjük ki – mi is moder-

nizáltunk. Amikor a kocsin hűlnek, és 

pattognak, megcserepesednek, akkor 

jók. Mintha susognának. Néha meg-

puszilom, mikor kijön a kemencéből. 

A legvégső, mikor az ember megkeni, 

elfogyasztja, és megállapítja, hogy 

tényleg jó. Nem könnyű munka, mert 

nagyon oda kell rá figyelni, sokszor 

két-három perc is számít: vagy nem 

kel meg a tészta, vagy túlkel. Mikor 

kitanultam és fölszabadultam, Nemes-

ócsán dolgoztam egy kis pékségben, 

csak fehér és félbarna kenyeret készí-

tettünk; szerdán és szombaton hord-

ták oda a nagy házikenyereket, ame-

lyeket az asszonyok otthon dagasztot-

tak, azokat is megsütöttük. Miután 

bezárták a pékséget, Komáromba ke-

rültem a nagy, ipari pékségbe. Ott már 
minden gépesítve volt.”  

Emlékszem, hogy az ott készült ke-

nyér bizony nem volt jó. 1989 után 

ehettünk aztán ismét jó kenyeret, 

amikor újra nyíltak kisebb pékségek, 

ahol felélesztették a régi hagyomá-

nyokat. 1990-ben Földes István is úgy 

határozott a sógorával, hogy saját kis-

üzemet nyitnak. Ez lett a Földes & 

Kraslan pékség. A jó kenyérnek híre 

ment, így fokozatosan bővíteni kel-

lett. De mitől jó a kenyerük? „Mert 

régi dagasztórendszerrel csináljuk, 

szeretjük, és kézzel van formázva. 

Kézzel mérjük, gömbölyítjük. És fon-

tos a jó liszt. Talán az utolsó pékség 

vagyunk, ahol a dagasztógép annyi 

idős, mint én: az 1950-es években ké-

szült. Lassan keveri és forgatja körbe a 

csészét.”  

Nemcsak itthon ismerik a munká-

ját, sok helyre hívják rendezvényekre, 

s amire nagyon büszke: egyike azok-

nak, akik minden évben megsütik a 

Kárpát-medence kenyerét. Ez au-

gusztus 17-én Szolnokon történik. 

„Öt országból jön egy-egy pék, én 

képviselem a Felvidéket. A Vajdaság-

ból hozzák a kovászt, Kárpátaljáról a 

forrásvizet, Erdélyből a sót, én viszem 
a krumplit, a lisztet pedig az anyaor-

Jó érzés örömet szerezni 

akik segítenek

Földes István (jobbról) és Földes Róbert
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Földes István pékmester

szág adja. Kézzel bedagasztjuk a nagy 

kenyeret, de többet is sütünk belőle. 

Ide Komáromba is hoznak egy 50-60 

kilós »testvérkenyeret«, a Szent Ist-

ván-szobornál megszentelik, megáld-

ják, fölszeletelik és szétosztják.” 

 

A pozsonyi kifli 

A kenyér mellett van egy külföldön 

is ismert termékük, a pozsonyi kifli. 

Küldik például Japánba, és Franciaor-

szágban is versenyeztek vele. „Kilenc 

éve kezdtük el sütni. Azt is lélekkel és 

tisztességesen gyártjuk. Naponta da-

ráljuk hozzá a diót. Persze lehet venni 

zsákban diótölteléket, de az csak 20-

25% diót tartalmaz. Ennek is az alapja 

a jó liszt, meg a jó mák, jó dió, s akkor 

már legfeljebb elrontani lehet.” A leg-

jobb pozsonyi kifliért folyó versenyen 

többször lettek elsők Pozsonyban, és 

legalább dobogós helyet mindig sze-

reztek. Ezekre a versenyekre a fiú, 

Földes Róbert járt, de most már csak 

tanulók indulhatnak rajta; édesapja 

viccesen megjegyzi, hogy biztosan 

azért változtattak a szabályokon, mert 

megsokallották, hogy mindig nyer.  

 

Másoknak segíteni  

Az apa és fia munkáját, tehetségét 

dicsérő rengeteg serleg, elismerő ok-

levél a bolt felső polcát díszíti. Földes 

István 2015-ben elnyerte az Év Vál-

lalkozója díjat. Olyan üzletembereket 

jutalmaznak ezzel az elismeréssel, 

akik a saját vállalkozásukon kívül má-

soknak is segítenek. „Mikor kicsi vol-

tam, apukám mindig arra tanított, 

hogy annak, aki rá van szorulva, segí-

teni kell. Vadász is volt, és ha maradt 

pár nyúl: »Ezt vidd el annak a szegény 

családnak.« Télen őzeket, nyulakat, 

fácánokat jártunk etetni. Engem is 

megtaláltak ezek a dolgok. Tanyról 

származom; a helyi református lel-

kész műhelyt hozott létre a sérült 

emberek számára, és én is szerettem 

volna valamivel segíteni nekik. Egy-

szer megkért, hogy ünnepség lesz ná-
luk, vigyem el a kis kemencét, és ott 

előttük süssek. Vittem magammal a 

kis dagasztógépet, bedagasztottam, s 

ott a helyszínen a fiatalok a szüleikkel 

együtt fontak mindenfélét, aztán 

megsütöttük. Utána az anyukák sor-

ban kérték el tőlem a recepteket, mert 

»finomabb, mint otthon«. Idén nyá-

ron Kovácspatakra, a sérült gyereke-

ket nevelő családok nyári táborába 

vittem el a kemencét. Hú, de nagy si-

kere volt! Úgy örültek, igyekeztek a 

táborozók! Ők is fontak. Ott volt a 13 

éves kis unokám, Robi kisebbik lánya, 

ő mutatta meg nekik, hogyan lehet 

csigát készíteni a tésztából. Lekentük 

tojással, megszórták szezámmal, 

megsütöttem, és jóízűen elfogyasz-

tották. Bedagasztottam a tésztát, 

nagy kalácsokat is csináltunk, jól 

meglekvároztam. Nagyon jó érzés 

volt látni az örömüket; jó érzés, hogy 

hozzásegíthettem őket, hogy egy ki-

csit kizökkenjenek a saját világukból, 

és ilyet is lássanak, mert különben 

nem volna rá lehetőségük.  

Itt vannak a hajléktalanok, s nincs, 

aki adjon nekik. Nem mindig csak 

maguk tehetnek róla, hogy nehéz 

helyzetbe kerültek Már évek óta se-

gítjük őket, ahogy hidegebbre fordul 

az idő. Önkéntesek jönnek, bekapcso-

lódnak az éttermek, felváltva vállalva, 

hogy 20-25 adag étellel többet főz-

nek. Nekem az a feladatom, hogy a 

hét egyik napján odamegyek, amelyik 

étterem éppen főz, becsomagolják, 

vagy mi becsomagoljuk, és szétoszt-

juk. Gulyáshoz vagy káposztához ter-

mészetesen mi adjuk a kenyeret, és 

teát főzünk nekik. Karácsony előtt 

gyűjtést szervezünk, csomagokat ké-

szítünk, és szétosztjuk őket. Pokróco-

kat, meleg ruhát is osztunk nekik. 

Készítünk csomagokat a hajléktalan-

szállóba – talán 24-en vannak – meg 

külön azoknak, akik nem mennek be 

a szállóba. Fonott kalács, kenyér, kon-

zervek meg mindenféle adomány. 

Szeretnénk ezt tovább is folytatni, 

mert megszokták, és már várják. Meg 
vannak nélkülöző családok is. Ide is 

hordanak nekem ruhákat rokonok, is-

merősök. Ezeket elviszem a sportpá-

lya melletti fabarakkba, ahol szerdán 

és szombaton két hölgy várja a rászo-

rulókat; akinek szüksége van rá, elme-

het, és választhat magának. Bútor is 

van. Átalakítottam egy régebbi pék-

autót, már csak arra használom, hogy 

ha szükséges, elviszek egy-egy szek-

rényt, vagy a gyerekeknek ágyakat.” 

Egyébként a fia hasonlóan gondolko-

dik, ő is megfertőződött, és mint 

mondja, hogyha néha a sok munka 

miatt nehezen indul el egy-egy ren-

dezvényre, a csillogó gyerekszemek 

mindenért kárpótolják. 

 

Ünnepek – munkával 

„Kiskorunktól kezdve munkával 

telnek az ünnepek – mondja Földes 

István. – Olyankor van a legtöbb te-

endő. 24-én még nyitva van a bolt, és 

az utóbbi időben még karácsonyi 

pulykát is sütök a megrendelőknek. 

Idehozzák, bepácolom, és megsütöm 

a kemencében, aztán jöhetnek a még 

forró pulykáért. Este ötkor zárom be 

a pékséget. Hazamegyek, megmosa-

kodok, és hatkor ülünk vacsorához. 

Itt a feleségemé a főszerep. Van ha-

gyományosan méz, ostya, fokhagyma, 

halászlé, sült ponty, krumplisaláta. 

Bejglinek is kell lennie, meg pozsonyi 

kiflinek, mákosnak, diósnak. A felesé-

gem készíti, de természetesen itt süti 

meg a pékségben. Nagykarácsony 

napján nincs munka, ünnepelünk. Az 

egész család összejön nálunk, gyere-

kek, unokák. Akkor van ugyanis a 

születés- és névnapom. A második 

ünnepen már délután kezdünk. Szil-

veszterkor is sok munkánk van, 

ugyanis újévi malacokat sütünk. Éj-

félkor vesszük ki az utolsó kettőt vagy 

négyet, és visszük az étterembe, ahol 

ünnepelnek. Elsején délután pedig 

már a megrendelésekkel foglalko-

zunk, hogy ha délután jönnek a pé-

kek, tudják, mit kell csinálni. Szil-

veszterezni januárban szoktunk.”  
T. E. 
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...A karácsonyi böl-

csőben a kisdedek ártat-

lanságával fekszik ez az 

ártatlan Isten, kinek 

szeretete soha többé 

nem hagyja nyugton 

szívünket. Békéje örök 

kísértője minden békét-

lenségnek, szelídsége 

minden háborúságnak. 

A karácsonyi ünnep 

külsősége mit sem ér e 

tiszta, ártatlan és egye-

temes szeretet nélkül. 

Vajon valaha is meg 

fogja teremteni valódi 

gyümölcseit közöttünk?  

 

Pilinszky János 

(részletek) 
 

Készülődés 

 

Karácsony közeleg. 

Én állok itt az ablakom előtt 

nézem a halkan pihéző havat 

s egy kis bokrétás, száradó fenyőt  

törölgetek. 

 

Ma szívem is van,  

Meg-megdobban a kabátom alatt 

és csilingeli ezer kicsi csengő: 

Karácsony közeleg! 

Karácsony közeleg! 

 

Hazafelé! 

 

A gyertyák elalusznak; 

a távolodó kórus 

altató, bűvös simogató mákony… 

 

Repül a szánkó, 

csörgős csengője csilingeli csendben 

Édes Karácsony!… 

Tündér Karácsony!… 

Boldog Karácsony!…

Vecsernyére 

 

Csillagok teremtő Ura,  

hitünk örök fénysugara,  

világmegváltó Krisztusunk,  

hallgasd meg esdeklő szavunk. 

 

Mert irgalomra inditott  

a halálthozó pusztulás,  

megváltást hoztál: a beteg,  

bűnös világnak gyógyulást. 

 

A világ fáradt estelén,  

mint nászteremből vőlegény,  

elhagytad áldott Szűzanyád  

méhének tiszta templomát. 

 

Erőd és hatalmad előtt  

térdre borulnak mindenek,  

az égiek s a földiek  

készséggel hódolnak neked. 

 

Szent Urunk, hittel kér imánk,  

ki egykor ítélőnk leszel,  

ne érhessen minket soha  

az álnok ellenség nyila. 

 

Krisztus, legkegyesebb Király,  

dicsérünk téged és Atyád,  

s a Lelket, a Vigasztalót  

most és örök időkön át. Ámen.  

 

Farkasfalvy Dénes fordítása 

Adвn himnusz ( IX. századi ismeretlen szerző) 

Dsida Jenő  
Karácsyi utazás

Mért fekszel jászolban, ég királya?  

Visszasírsz az éhes barikára.  

Zenghetnél, lenghetnél angyalok közt:  

mégis itt rídogálsz, állatok közt. 

 

Bölcs bocik szájának langy fuvalma  

jobb tán mint csillag-űr szele volna?  

Jobb talán a puha széna-alom,  

mint a magas égi birodalom? 

 

Istálló párája, jobb az neked,  

mint gazdag nárdusok és kenetek?  

Lábadhoz tömjén hullt és arany hullt:  

kezed csak bús anyád melléért nyult… 

 

Becsesnek láttad te e földi test  

koldusruháját, hogy fölvetted ezt?  

s nem vélted rossznak a zord életet?  

te, kiről zengjük, hogy „megszületett”! 

 

Szeress hát minket is, koldusokat!  

Lelkünkben gyujts pici gyertyát sokat.  

Csengess éjünkön át, s csillantsd elénk  

törékeny játékunkat, a reményt.

Babits Mihály  
Karácsyi ének
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Munkatársainkat kérdeztük a karácsonyról
A közelmúltban szeretteim szakem-

berekre bízták családi házuk udvará-

nak csinosítását. Ügyes kis gépekkel 

megjelentek a kertépítők, és hozzálát-

tak a munkához. Csodálták az előke-

rült régi, feliratos téglákat, színes cse-

répdarabokat. Régmúlt város emlékei. 

Ám a markoló fogai egy nagyobb kő-

tömböt mozdítottak. Aztán kicsit 

megroskadt a föld is az erőgép alatt. 

Ezután már óvatosságból kézzel foly-

tatták az ásást. A legnagyobb megle-

petésükre a telek közepén, mintegy 

másfél méter mélységben az udvar 

szintje alatt egy betonkupolával leta-

kart, téglából épített gyönyörű kutat 

találtak. Mélyében csillogott a víz, fa-

lát itt-ott vékony gyökérkék szőtték 

át. Micsoda remekmű, elrejtve mélyen 

a föld alatt! Senki nem tudott róla, 

sem elmondott, sem írott emlékezet 

nem jelölte. Ott hallgatott a mélyben, 

féltve őrizve kincsét, az életet. Csak 

kertet akartak, és igazi kútra leltek. 

„Fecseg a felszín, hallgat a mély”… 

kölcsönzöm a költő gondolatait.  

Ezzel a friss életpéldával gondolko-

dom el a közelgő karácsonyon. Úgy 

hiszem, kétezer év hordaléka, törme-

léke takarja Betlehem valóságát. Van-

nak kísérletek a kitakarására, a feltárá-

sára, de emberi erővel ez nem megy. 

Úgy hiszem, igazi lelki szomjúságát az 

ember sehol máshol nem tudja oltani, 

csak az élet forrásánál. De a karácso-

nyi öröm mégis az, hogy aki keres, az 

talál. Ez az én személyes örömöm is. 

Hogy a Szentlélek, a harmadik isteni 

személy egyszer régen, nagy életválsá-

gomban, „mikor a lelkem roskadozva 

vittem”, odasegített a kimeríthetetlen 

életforráshoz, az élő vízhez, Jézus 

Krisztushoz. Ez az élő víz kioltotta 

halálos szomjúságomat, fel nem fog-

ható, meg nem érthető megnyugvást 

és békességet adva. 

Johannes Scheffler német misztikus 
teológus – költői neve Sziléziai An-

gyal, Angelus Silesius – szavait idé-

zem zárógondolatként: „Ha Krisztus 

ezerszer is megszületik Betlehemben, 

de benned nem, te attól még örökre 

elveszett maradsz.” A gipszangyalkák 

és LED-fények helyett legyen szemé-

lyes, mély, igazi lelki találkozásunk az 

Ünnepelttel, mert Ő a legnagyobb 

ajándék.  

Az ünnepnapok pedig hogyan tel-

nek számomra? Sok szellemi és fizikai 

munkával, imádsággal, kevés evéssel és 

ivással, előtte-utána lehet egy kis ki-

kapcsolódás a családdal. 

Rácz Jolán 

 

Hogy mit jelent számomra a kará-

csony? Amíg kicsi voltam, és elhittem, 

hogy a szépen feldíszített karácsonyfát 

és alája az ajándékokat is a Jézuska 

hozza, ez az ünnep volt számomra a 

nagybetűs Ünnep. 

Emlékszem, hogy ott toporogtam a 

zárt ajtó előtt, amely mögött a Jézuska 

díszítette a fát. Mert arra a felnőttek 

persze jó előre figyelmeztettek, hogy 

nem szabad Őt munka közben zavar-

ni, mert akkor bizony mérges lesz, és 

visszaviszi a karácsonyfát az ajándé-

kokkal együtt. Én persze nem lettem 

volna én, ha még így is nem akartam 

volna meglesni, hogy mi folyik a szo-
bában. Aztán, megszólalt végre a 

csengettyű, feltárult az ajtó, és mintha 

a mesék birodalmába léptem volna be! 

Ahogy öregedtem, persze úgy fakult 

meg a karácsony varázsa is. Ma már a 

húsvét vette át a helyét, a szakrális je-

lentése miatt. A karácsony pedig meg-

maradt családi ünnepnek. 

Így aztán az igazi karácsonyi aján-

dék nekem az, mikor szenteste az 

egész család együtt van. A nővérem 

vette át anyutól a stafétabotot, hogy 

megszervezze ezeket a vacsorákat. 

Igaz, mi is a 21. században élünk, és 

van úgy, hogy a család egy része Mes-

sengeren jelentkezik be több ezer ki-

lométerről. Ezért is különösen értéke-

sek azok a pillanatok, amikor együtt 

lehetünk. 

Sztakó Zsolt 

 

 

Ahogy az évek telnek, egyre in-

kább értékelem a karácsony család-

összetartó erejét. Ekkor érezni legin-

kább, mi a család, és milyen jó, hogy 

együtt vagyunk. Mintha kicsit meg-

állna az idő, és előtérbe kerülnének 

az év folyamán szinte feledésbe me-

rült értékek. Értékek, amelyek nem 

az anyagi javakat képviselik, hanem a 
szívekben rejlenek. 
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Kívánom, hogy sokak tudjanak 

együtt örülni és elégedetten értékelni a 

vége felé közeledő évet. 

Köböl Tibor 

 

Hetven felé közeledve egyre inkább 

felértékelődnek gyermekkorom kará-

csonyi emlékei. Akkoriban, a hatvanas 

években még valódi, fehér karácso-

nyok voltak: hóval, jéggel, fagyokkal. 

Egyik közülük különösen kedves em-

lékem marad. Abban az évben decem-

ber 24-én délben kezdett el havazni. A 

hatalmas, azóta sem látott hópelyhek 

már szürkületkor vastag leplet borítot-

tak szülőfalumra, Palástra. Bokáig, he-

lyenként már térdig érő hóban „ren-

gettünk”. A más tájakon mendikálás-

nak nevezett rengetés azt jelentette, 

hogy a rokonok, szomszédok ablakai 

alatt elénekeltük a Mennyből az an-

gyalt, majd boldog, békés ünnepeket 

kívántunk a ház lakóinak.  

Ezzel azonban még nem értek véget 

a szentestéhez fűződő események, hi-

szen a betetőzésük az éjféli szentmisén 

való részvétel volt. Akkoriban még nem 

volt tévénk, így a templomba indulásig 

tartó hosszú estét a család együtt töltöt-

te, beszélgetéssel, meséléssel, imával. 

Mi, gyerekek szájtátva hallgattuk nagy-

apánk katonatörténeteit, édesanyánk 

Bibliából való felolvasását. Azon az em-

lékezetes estén azonban nem volt idő a 

mesélésre. Mivel nagyapám volt a falu 

Szent György-templomának harango-

zója, sekrestyése, a szentestén volt egy 
„különleges” feladata is. Este tíz óra 

után tehát a család férfi tagjai, a nagy-

apa, édesapám és legnagyobb unoka-

ként jómagam lapátot, seprűt kaptunk a 

kezünkbe. A kitartó havazás miatt 

ugyanis a templomhoz vezető utat már 

derékig érő hó borította. Ebben a hó-

rengetegben lapátoltunk két keskeny 

ösvényt az éjféli misére igyekvők szá-

mára. Akkor tanultam meg, hogy van-

nak dolgok a világon, amelyeket az em-

ber nem pénzért, fizetésért végez. Min-

den fizetség helyett többet ért a sok 

idős ember szájából elhangzott „köszö-

nöm”.  

Azon a szép, hófehér estén ez volt 

számomra a legszebb karácsonyi aján-

dék.  

Dr. Kiss László  

 

Ha a karácsonyról van szó, bennem 

a gyermekkori örömteli, kíváncsi vára-

kozás emléke éled fel. A kívánságlista 

írásáé s a reménytelenségé, ha a lakás-

ban semmi olyasmit nem találtunk el-

dugva, amit előszeretettel keresgéltünk 

már jó előre. Az ajándékosztáskor ér-

zett örömé, hogy jók voltunk, mert a 

Jézuska gondolt ránk… Az éjféli misé-

re már az új kesztyűben, csizmában 

vonultunk. Másnap gond volt, hogy ki 

mosogat, mert mindegyikünk az előre 

kiszemelt és a karácsonyfa alatt lapuló 

könyv olvasásával volt elfoglalva. A ka-

rácsony része volt a kötelező családi 

fénykép készítése is – ilyenkor azért a 

szaloncukrot is megkóstolhattuk, hi-

szen ez emelte a karácsonyi hangula-
tot, és növelte az arcunkról leolvasható 

elégedettséget. Utóbbit a felvételek a 

mai napig dokumentálják.  

A karácsony továbbra is a készülő-

dés, az örömszerzés időszaka. A bejg-

lim negyvenévi házasság után már 

majdnem olyan, amilyet férjem édes-

anyja sütött. Gondolom, ahhoz már az 

ő jelenléte kellene, hogy ugyanolyan 

legyen… Így megidézzük a szerettein-

ket is, akikkel együtt töltöttük az ün-

nepeket, de már nincsenek itt, és a 

gyertyagyújtással velünk lesznek. Idén 

a legnagyobb igyekezet kis unokánk 

életében megteremteni az ünnepvárás 

varázsát. Majd együtt feldíszítjük a há-

zat, az adventi kalendárium segít a na-

pok számlálásában, megrajzoljuk a vá-

gyakat, és a rajzot az ablakba tesszük. 

Már a Mikulás is válogathat belőlük... 

Közös lesz a mézeskalácssütés, és biz-

tosan arra is találunk időt, hogy meg-

lepetést készítsünk a szülőknek; már 

nagyon gondolkodunk rajta, mi legyen 

az. Gyűjtjük hozzá az alapanyagokat: 

ágacskákat, leveleket, diót, gesztenyét, 

csipkebogyót, kavicsot, a kertben még 

találunk hozzá a késői jó idő szárította 

virágokat, lesz miből meglepetéseket 

varázsolni. Jut majd a papinak, a dédi-

nek is… És én majd meglepem őt is! 

A hangsúly azon van, hogy szeretet 

vegyen körül mindnyájunkat. Érezzük, 

hogy szükségünk van egymásra. És ha 

a mindennapokban ezt nem mindig 

mondjuk is ki, a mostani jókívánságok 

között ott lesz. Eltelt egy év, és mi 

mindnyájan itt vagyunk, s örülünk an-

nak, hogy együtt vagyunk. 
Strédl Terézia

ünnep
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karácsonyi jegyzet

Mondjuk, azt, hogy nem látod a 

karácsonyfa fényeit! Sem a gyönyörű 

zöldjét, sem a formáját nem látod a 

fának, de nincs meg neked élmény-

ként sem a villódzás, se a futkározó 

pulzálás. Szóval nem látod. Ugye el 

se tudod képzelni? Ugye milyen 

rossz? Pedig van, akinek ilyen a kará-

csony. Ha ez nem megy, akkor, 

mondjuk, azt képzeld el, hogy nem 

hallod a karácsonyi éneket. A mendi-

kálást, a pásztorok énekét, a Menny-

ből az angyalt. Nem hallod az aján-

dékokat borító csomagolás felbontá-

sának surrogását, a lelkes tépés zaját, 

a kacajt, az ünnepet köszöntő jókí-

vánságokat, a boldog karácsony óhaj-

tását. Nem hallják pedig sokan. Ne-

kik milyen a karácsony? Vagy mond-

juk, azt képzeld el, hogy nem tudod 

megölelni a kedveseid ezen a szent 

ünnepen, a szeretet napján, ilyenkor 

karácsonykor. Mert nincs meg hozzá 

a kezed, mert a sors úgy adta, hogy 

úgy születtél, mert csonkolták, bal-

eset vagy betegség miatt. Ugye mi-

lyen rossz ezt is elképzelni? Akkor 

még képzeld el, hogy egyedül vagy, 

hogy beteg vagy, szegény vagy, és hi-
deg van, és éhes vagy, és nincs ottho-

nod, és menekülnöd kellett, mert 

szétlőtték a házat, ahol egykor kará-

csonyfád állt. Képzeld el! Ilyen is van. 

Olyan is, aki fel sem fogja, mi az ün-

nep, csak bámul a világba, csak néz, 

mert beteg, mert sérült, mert ilyen a 

sorsa. Képzeld el! Nincs kinek adnod 

és nincs kitől kapnod ajándékot. 

Nincs hol letenni fáradt fejed, fázol, 

árva vagy, félsz, éhes vagy, sérült, el-

hagyatott, menekülő, üldözött, kita-

szított. Mint Mária és József. Nincs 

máshol helyed, csak istállóban, szelíd 

barmok közt. Rád zuhan a sivatagi 

éjszaka, izzasztó hőségből dermesztő 

hideg lesz egy pillanat alatt. Ott állsz, 

és semmi esélyed semmire. Nem ma-

rad más, csak a megadás. Ha nincs 

emberség! De még van! Még maradt 

valamennyi! Ha több nem is, leg-

alább egy zug jut neked, ahol fejed 

lehajthatod, egy adag ételt kapsz, s 

vizet. Ugye? Képzeld el! Tudod, mit? 

Inkább ne! Nehéz lenne. Kizökken-

tene a napi ritmusodból, a megszo-

kott életedből. Biztos vagyok benne. 

Szóval, inkább ne képzeld el. Csak fi-

gyelj! Van mire!   

Nézz körül, te, aki látni tudsz! Ha 

te látsz, akkor ne csak nézz, hanem 

lásd is a szépet, a fényét az ünnepnek, 

a hamis csillogása mellett a valódi ér-

tékét is. Ha kell, ha már így jár fény 

és árny együtt, akkor lásd az élet ár-

nyékosabb oldalát is. Ha látod, ha 

felismered azt az árnyékos oldalt, ak-

kor minden bizonnyal másképpen 

értékeled a magad meleg otthonát, a 

hazád nyugodt biztonságát. Megéled, 

hogy mi a hiány ellenében a bőséges, 

megtapasztalod, milyen a félelmek, 

riadtság és sírás helyett a szeretettel-

jes létezés. Megéled a magad kedves 

karácsonyát. Ugye? Ha most ezt így 

átgondolod, ugye milyen jó látni a 

díszes karácsonyfának formáját, a 

színeket és fényeket, tisztán hallani 
az ajándékosztáshoz hívó csilingelést, 

megélni a kedveseid jókedvét, a kö-

szönömöket, a de szép, de jó, de örü-

lök ennek hangjait. Ugye milyen más 

neked odalépni, megfogni, hallani, 

látni, enni, inni, létezni teljes értékű-

ként? Nem fogyatékosként. Aki sok 

mindenben akadályoztatva van. De 

nem az érzelmeiben! Ugyanúgy érez, 

mint te! Micsoda ajándékok neked 

ezek a dolgok! Menni, látni, hallani, 

észlelni, élvezni a létet! Neked mind 

megvan! Ugye el se tudod képzelni, 

hogy nem látsz, nem hallasz, nem 

ölelhetsz? Ugye nem? Ne is! Szóval, 

csak annyit akarok mondani, hogy 

hajolj le, te, az egészséges, a szép, a jól 

szituált, a javakban bővelkedő, és se-

gíts azokon, akik náladnál rosszabb 

helyzetben vannak. Akár névtelenül 

is. Kicsivel vagy nagyobbal, amire te-

lik neked! Sok apróság sokra megy! 

Segíts, és majd meglátod, amikor az 

angyalkák csengettyűje szól, amikor 

mindent béke tölt el, akkor megér-

zed, hogy valahol valaki, akinek álta-

lad lett, ha csak picivel is, könnyebb 

megélnie a karácsonyt, rád is gondol. 

Hálával. Hogy mégis vannak rendes 

emberek. Vannak! Akik megnyitják 

az ajtót, akik étellel és itallal kínál-

nak, akik meleg takarót adnak, akik 

jó szóval, szeretettel, anyagiakkal is 

segítenek! Még vannak! De jó!  

A jászolban a kisded ott mosolyog! 

Minden reménység benne. Messze 

valahol három bölcs nézi, kémleli az 

eget, merrefelé induljanak? Hová s 

kinek adják át az ajándékukat? Töm-

jént, aranyat, mirhát. Őt keresik! Aki 

most valahol, valakik jóvoltából, 

csöppségként édesen alszik. Nem fá-

zik. Barmok lehelete melegíti a já-

szolát. Képzeld el, ha nem lett volna, 

aki befogadja, ha nincs egy hely, 

ahol… Milyen más volna a világ! 

Képzeld el…  

 
Szászi Zoltán 

Képzeld el! 
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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.  
Számlatulajdonos (názov účtu): Carissimi n. f., számlaszám (č. účtu):  SK95 5200 0000 0000 0534 5665.

Levél az Olvasóhoz 
Egy lap életében is időnként bekö-

vetkezik egy-egy váratlan esemény, 

előre nem látható és nem tervezhető 

fordulat.  

A Carissimi kuratóriuma mindig is 

az egyik legfontosabb feladatának tar-

totta, hogy a lap által hasznos tudniva-

lókat közvetítsünk, tájékoztatást a tör-

vények változásáról, a szakemberek vé-

leményét új vagy bevált gyógymódok-

ról, fejlesztési lehetőségekről, hogy ha-

sonló élethelyzetekben más családok 

milyen megoldásokat találnak, mi az, 

ami a mindennapjaikban hatékonyan 

működik. A lap által egymásra találnak 

olyan családok, amelyek ugyan földraj-

zilag távol vannak egymástól, mégis 

hasonló gondokkal küszködnek. Apró 

sikereik, örömeik biztatást, reményt je-

lenthetnek másoknak is. 

A Carissimit eddig különböző tá-

mogatásokból sikerült eljuttatnunk az 

olvasókhoz. (A támogatók nevét min-

den esetben feltüntetjük lapunkban.) 

Ebben az évben azonban változtak a 

támogatás feltételei, és a Kisebbségi 

Kulturális Alap többé nem támogatja a 

lapterjesztés költségeit. A magyarázat 

úgy hangzik, hogy ez gazdasági tevé-

kenységnek számít, s az állami támo-

gatás torzítaná a gazdasági versenyt… 

Erről ugyan lehet véleményünk (mit 

mondjak, van is…), de ez semmit nem 

változtat azon a tényen, hogy a kisebb-

ségi kultúra támogatására létrehozott 

alap a lap elkészítését igen, de a ter-

jesztését nem támogatja. 

A Carissimira ma már a határon túl 

is odafigyelnek. Annak is örülünk, 

hogy mind ez ideig sikerült térítés-

mentesen eljuttatnunk az olvasókhoz. 

Úgy gondoltuk, hogy azokat, akiknek 

gyakran a túlélés is gondot okoz, nem 

terheljük a lap költségeivel. Elvi kér-

dés, hogy a családok támogatására 

szánt összegből nem költöttünk sem a 

Carissimi előállítására, sem a terjeszté-

sére. 

A csilivili lapok rendszerint jelentős 

jövedelemhez jutnak a reklámokból. A 

Carissimi olvasótábora nem az a nagy 

jövedelmű réteg, mely a reklámok há-

lás célközönsége. Megalázó visszauta-

sításokban sem szenvedtünk hiányt… 

Az is tény, hogy segítséget is kap-

tunk, kisebb-nagyobb összegeket, 

időnként egészen megható támoga-

tást. 

Ez a helyzet arra kényszerít bennün-

ket, hogy változtassunk. Minden lehe-

tőséget mérlegelve azt a döntést hoz-

tuk, hogy a lapot meg kell menteni, de 

a kéthavi periodicitást módosítanunk 

kell, hogy az egyre emelkedő posta-

költséget fedezni tudjuk, s a Carissimi 

ezután is térítésmentesen kerüljön az 

olvasó kezébe… Az eddigi 28 helyett 

36 oldalasra tervezzük, csak ritkábban 

hozná a posta – háromhavonta. 

Ugyanolyan szeretettel készítjük ez-

után is, igyekezve azon, hogy a jövőben 

is hasznos információkhoz juttassuk az 

olvasókat. 

Önökhöz is fordulunk, kedves Olva-

sók, ha tehetik, kérjük, támogassák a 

lapot, hisz segíteni kiváltság… 

 

Bauer Edit

Köszönjük a segítséget 

mindazoknak, akik idén is hozzájárultak szervezetünk 

működéséhez. Kérünk mindenkit, hogy ha módjában áll, 

jövőre is ajánlja fel adója 2, önkéntes munkát végző sze-

mély esetében 3 százalékát a Carissimi Nonprofit Alap 

javára, hogy jövőre is támogathassunk családban élő fo-

gyatékos gyermekeket, s javasolja ezt másoknak is.  

A jogi személyek és azok a természetes személyek, akik 

maguk készítik adóbevallásukat, az adóív megfelelő ré-

szébe írják be a Carissimi adatait: IČO: 31821910; práv-

na forma: neinvestičný fond; obchodné meno/názov: 

Carissimi n. f.; sídlo-ulica: Nám. 1. mája; číslo: 3382/10-

12; PSČ: 81106; obec: Bratislava. Az alkalmazottak az 

erről szóló nyilatkozatot (Vyhlásenie) töltsék ki, és az 

adó befizetését igazoló nyomtatvánnyal (Potvrdenie o 

zaplatení dane) – ezt a munkaadójuk tölti ki – együtt áp-

rilis 30-áig juttassák el a lakhelyük szerint illetékes adó-

hivatalba. Köszönjük.           A Carissimi kuratóriuma 

Kérjük, támogassa adója 2%-ával a Carissimi Nonprofit Alapot



A Carissimi számlaszáma: SK95 5200 0000 0000 0534 5665 

befogadó család – náhradná rodina 
Egészségügyi Világszervezet – Svetová zdravotnícka or-

ganizácia 
emberi jogi bizottság – ľudskoprávny výbor 
fellebbezés – odvolanie 
a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló ENSZ-

egyezmény – Dohovor OSN o právach osôb so zdra-
votným postihnutím 

fogyatékosságügyi biztos – komisár pre osoby so zdra-
votným postihnutím 

gyám – pestún 
gyermek- és családügyi központ – centrum pre deti a ro-

diny 
hasnyálmirigy (pankreas) – podžalúdková žľaza (pank-

reas) 
jelnyelvi tolmács – tlmočník posunkového jazyka 
kockázati tényező – rizikový faktor 
kórélettani intézet – fyziologický ústav 
Langerhans-szigetek – Langerhansove ostrovčeky 
lépcsőnjáró – schodolez 
mennyezeti emelő – stropný zdvíhák 
munka-, szociális és családügyi hivatal – úrad práce, soci-

álnych vecí a rodiny  
művészetterápia – arteterapia 
nevelőszülő – profesionálny rodič 
pankreas (hasnyálmirigy) – pankreas (podžalúdková 

žľaza) 
súlyos egészségkárosodás kompenzálására nyújtott pénz-

beli támogatás – peňažný príspevok na kompenzáciu 
ťažkého zdravotného postihnutia 

szakmai felelős – odborný garant 
szakosított intézmény – špecializované zariadenie 
szervátültetés – transplantácia orgánov 
szociális otthon – domov sociálnych služieb 
szociális segély – dávka v hmotnej núdzi 
tanácsadás – poradenstvo 
tartós bennlakásos szociális otthon – zariadenie sociálnej 

služby celoročnou pobytovou formou 
ügyészség – prokuratúra 
vörösvérsejtek – červené krvinky 

arteterapia – művészetterápia  
centrum pre deti a rodiny – gyermek- és családügyi köz-

pont  
červené krvinky – vörösvérsejtek  
dávka v hmotnej núdzi – szociális segély  
Dohovor OSN o právach osôb so zdravotným postihnu-

tím – a fogyatékossággal élő személyek jogairól szóló 
ENSZ-egyezmény  

domov sociálnych služieb – szociális otthon  
fyziologický ústav – kórélettani intézet  
komisár pre osoby so zdravotným postihnutím – fogya-

tékosságügyi biztos  
Langerhansove ostrovčeky – Langerhans-szigetek  
ľudskoprávny výbor – emberi jogi bizottság  
náhradná rodina – befogadó család  
odborný garant – szakmai felelős  
odvolanie – fellebbezés  
pankreas (podžalúdková žľaza) – pankreas (hasnyálmi-

rigy)  
peňažný príspevok na kompenzáciu ťažkého zdravot-

ného postihnutia – súlyos egészségkárosodás kompen-
zálására nyújtott pénzbeli támogatás  

pestún – gyám  
podžalúdková žľaza (pankreas) – hasnyálmirigy (pank-

reas)  
poradenstvo – tanácsadás  
profesionálny rodič – nevelőszülő  
prokuratúra – ügyészség  
rizikový faktor – kockázati tényező  
schodolez – lépcsőnjáró  
stropný zdvihák – mennyezeti emelő  
Svetová zdravotnícka organizácia – Egészségügyi Világ-

szervezet  
špecializované zariadenie – szakosított intézmény  
tlmočník posunkového jazyka – jelnyelvi tolmács  
transplantácia orgánov – szervátültetés  
úrad práce, sociálnych vecí a rodiny – munka-, szociális 

és családügyi hivatal  
zariadenie sociálnej služby celoročnou pobytovou for-

mou – tartós bennlakásos szociális otthon  

 
 
 
 

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. 

Czetli Mónika, Sárosfa, Kováčiková Helena, Rimaszombat 

Magyar–szlovák, szlovák–magyar szótár
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A fogyatékosságügyi biztosnál jártunk 
Dr. Rácz Olivér: „Nem bánom, hogy itthon maradtam” 
Örömet szerezni – bemutatjuk Földes István pékmestert

Esély fogyatékos és egészségkárosodott embereknek          X. évfolyam, 2019/6., december 
          

A lourdes-i barlang Szencen 
 (Duray Zoltán felvétele)

Szeretetteljes karácsonyi ünnepeket  
és boldog új évet kívánunk kedves Olvasóinknak.
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