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zdravotného postihnutia – a súlyos egészségkárosodás
pénzbeli kompenzálásáról szóló törvény 

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

životné minimum – létminimum 
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Konfliktus a csúszda körül Tartalom

Elgondolkodtató élményben volt részem.
Kicsi unokámmal hetente egyszer elmegyek
az egyik pozsonyi városrész nagyon kelle-
mes, kertszerű játszóterére. Különböző
anyukákkal találkozom, mindegyikről külön
könyvet lehetne írni, már csak annak a ke-
vésnek az alapján is, amit eddig elárultak
magukról. De van egy közös jellemzőjük:

saját elmondásuk szerint nem boldogok. Vagy azért, mert nincs pár-
juk, vagy azért, mert van, de szerintük nem törődik velük, vagy unat-
koznak (!), vagy nincs elég pénzük, vagy jó dolgukban nem tudnak
mit csinálni (az utóbbi következtetést én vontam le). Egyetlenegy
van köztük, aki boldog, mindig jókedvű, vidáman csivitel, bár nehe-
zen érthető, amit mond (én már teljesen értem). Egy nagymérték-
ben hallássérült fiatal nő, aki pár nélkül, az édesanyjával és a nagy-
anyjával közösen lakott házban neveli hároméves kisfiát. 

Megismerkedésünk úgy kezdődött, hogy a csúszdánál állva –
amikor épp arra gondoltam, hogy biztosan külföldi, azért beszél
olyan furcsa kiejtéssel a kisfiával –, odajött hozzám, bemutatkozott:
ő Ingrid, s elmondta, hogy hallássérült, ami enyhe kifejezés ahhoz
képest, hogy valójában semmit sem hall. Ebből is látszik, hogy van
humorérzéke, pontosabban öniróniája. Azóta szoktunk beszélgetni.
Példamutató, ahogy a gyermekével törődik, kommunikál, játszik ve-
le, látszik a köztük levő összhang, a szeretetkötelék, amelyet bizony
nem mindegyik anyukánál veszek észre, de lehet – nagyon remélem –,
hogy én látok rosszul. Ingrid keresi az alkalmat, hogy a többi anyá-
val is beszélgessen. Nem fordulnak el tőle, de ha nem muszáj, a tár-
saságát sem keresik. Végül is, jól megvannak ők együtt, régóta isme-
rik egymást, mi meg – Ingrid is, én is (ráadásul magyarul beszélek az
unokámmal) – mondhatni, új jövevények vagyunk.

Tegnap történt, hogy hatan voltunk a játszótéren, Ingrid a kisfiá-
val, én a pici bogarammal és egy másik anya a gyerekével. Ingrid kis-
fia lecsúszott a csúszdán, de még mielőtt leért volna, a másik anya
ötéves kisfia szintén lecsúszott. Nyújtott lábbal egyenesen Ingrid kis-
fia nyakába. A gyerek sírt, biztosan megütötte őt a másik, a nagyob-
bik, Ingrid pedig odament az anyukához, aki mellesleg oda sem fi-
gyelt, mert épp mobilozott, és úgy, ahogyan azt kommunikációs kur-
zusokon tanítják, vagyis minden indulat nélkül, de határozottan
megkérte, hogy máskor figyeljen oda a fiára, mert balesetet okozhat.
Hát az a szitokszó, amely ezután következett, ahogy mondani szo-
kás, nem tűr nyomdafestéket. Még jó, hogy Ingrid nem hallotta. A
mobilozó anya elmondta őt süket „p”-nek, aki jobb lenne, ha más-
hova menne a nyomorék gyerekével (a kisfiúnak semmi baja), és kü-
lönben is mit avatkozik bele az ő gyereke dolgába. Úgy csúszdázhat,
ahogyan akar. 

Nem akartam olajat önteni a tűzre, ezért csak szelíden jegyeztem
meg, hogy láttam az esetet, s én sem szeretném, ha a kis unokám
nyakába egyszer csak egy kétszer akkora test zúdulna, s én sem en-
gedem, hogy akár ő, a kétéves kis testével másnak a nyakába eresz-
kedjen. Meg is kaptam a magamét. „Tudja is maga, hogyan kell gye-
reket nevelni! – kiabálta a felbőszült nő. – Ósdi módszer állandóan
fegyelmezni, ahol maga még tart!” Aztán összepakolta a holmiját, és
sértődötten elrobogott. Ingrid nem hallotta, de én igen, amikor visz-
szakiabált, hogy a fene enné meg ezeket az újgazdagokat, akik ide-
költöztek. Mármint engem. Meg Ingridet. Mi mint újgazdagok? Na,
itt kellett nevetnem.

Lampl Zsuzsanna
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Volt egyszer egy Erzsébet Egyetem…
A Carissimi olvasói számára isme-

rősen csenghet a Szent Erzsébet

Egészségügyi és Szociális Munka

Főiskola neve. Ez nem meglepő, hi-

szen a pozsonyi székhelyű főiskola,

ill. annak dunaszerdahelyi, Boldog

Batthyány-Strattmann Lászlóról el-

nevezett tagozata olyan szociális

munkásokat (is) képez, akik – a Ca-

rissimihez hasonlóan – a fogyatékos

és egészségkárosodott embereknek

segítenek. 

Azt viszont kevesen tudják, hogy

nem ez az első egészségügyi felsőok-

tatási intézmény, amely az Erzsébet

nevet viseli Pozsonyban. S bár írásom

címe inkább mesére, mint valóságra

utal, ez csak azért van, mert ma sokan

szeretnék, ha a pozsonyi Erzsébet

Tudományegyetemet csak meseként

kezelnénk… 

Éppen száz évvel ezelőtt, 1918.

szeptember 7-én tartotta meg az Er-

zsébet Egyetem Orvosi Karának bel-

gyógyászprofesszora, Herzog Ferenc

első és utolsó évnyitó előadását. Ez a

kerek évforduló jó alkalom arra, hogy

„elmeséljük” a pozsonyi Erzsébet

Egyetem történetét. 

Pozsony, a Mátyás korabeli Aca-

demia Istropolitana egykori székhe-

lye az osztrák–magyar kiegyezés után

kezdett reménykedni abban, hogy új-

ra egyetemi város lehet. 1867-ben két

egyeteme volt az országnak: Buda-

pesten és Kolozsvárott. Mindkettő-

nek volt orvosi kara is. Az 1876-os

közegészségügyi törvény elfogadása

után azonban megnőtt az igény az

orvosi szolgáltatások iránt. Ezt az

igényt többen úgy akarták kielégíteni,

hogy a már meglevő egyetemeken

ún. párhuzamos tanszékek felállítását

javasolták. A reálisabban gondolko-

dók viszont újabb, vidéki egyetemek,

orvosi karok felállítását szorgalmaz-

ták. Ilyen véleményen volt pl. az

1857-től megjelenő Orvosi Hetilap

főszerkesztője, a felvidéki gyökerű

Markusovszky Lajos is. Az 1882-ben

közzétett, A harmadik magyar tudo-

mányegyetem ügyében c. tárcájában –

utalva Szeged, ill. Pozsony „egyetem-

szerzési” ambícióira – így írt: „Az új

egyetem elhelyezésének kérdése nem

vitatható szenvedéllyel, hanem ko-

molysággal, kulturális kérdés ez első-

sorban és csak másodsorban politikai,

pártkérdés pedig éppen nem…”

Nos, Pesten, távol az érintett váro-

soktól könnyebb volt a szenvedélyes-

séget kiiktatni a vitákból. A helyszí-

nen azonban, így Pozsonyban is, a

szenvedélyesség elvárt követelmény

volt. Ilyen érzelmi töltet érezhető ki

abból a nyílt levélből is, melyet írója

egyenesen az akkori vallás- és közok-

tatási miniszternek, Trefort Ágoston-

nak (1817–1888) címzett. Belőle idé-

zek: „Vajon Pozsony, mely az állami

testnek oly jelentős része, nem vár-

hatja-e el méltán a nemzettől, hogy

ráüsse nemzeti egységének bélyegét,

hogy itt a határszélen öntudatos po-

litikát űzve, egy nagyszabású főiskola

keletkezzék, mely a Lajtán túlról ma-

gyar földre lépőnek azonnal hirdesse,

hogy a föld, melyen megállott, ma-

gyar?” 

Az idézett sorok írója az 1864-

ben megnyílt pozsonyi Magyar Ki-

rályi Országos Kórház belgyógyász

főorvosa, Pávai Vajna Gábor (1851–

1913) volt. Ő maga Debrecenben

született, és szenvedélyes sorai írása-

kor még csak másfél éve lakott az

egykori koronázó városban, de ez a

rövid idő is elég volt arra, hogy lelkes

lokálpatriótaként a harmadik egye-

tem Pozsonyban való létesítésének

egyik legszenvedélyesebb prófétája

legyen. Az Országos Kórházban

nemcsak a belgyógyászatnak, hanem

az akkor még önálló szakként nem

működő elmegyógyászatnak is főor-

vosa volt. Sőt, felügyelete alá tarto-

zott a kórházban elhunytak boncolá-

sa is. Így megalapozottan hivatko-

zott arra, hogy egy leendő egyetem-

nek Pozsony azért is lenne a legmeg-

felelőbb otthona, mert nemcsak „cél-

szerű boncterme”, hanem „górcsö-

vekkel és más, a betegek vizsgálatára

megkívánható eszközökkel és vil-

lanygépekkel” ellátott laboratóriuma

is van a kórháznak.   

Pávai Vajna még két alkalommal,

1887-ben és 1907-ben tett közzé

egy-egy röpiratot a harmadik egye-

tem megszerzése ügyében. Már e

két dátumból is látható, hogy nem-

csak Isten malmai őrölnek lassan…

Pávai Vajna és a többi „szenvedé-

lyes” pozsonyi kitartása ugyanis csak

1912-ben vezetett sikerre. A

XXXVI/1912-es törvény utasította

a vallás- és közoktatásügyi tárcát a

pozsonyi és a debreceni egyetem

megszervezésére. Ez sem ment

azonban simán! A törvényjavaslat

ugyanis a debreceni egyetemet or-

vosi kar nélkül szándékozott felállí-

tani. Ez a terv azonban heves tilta-

kozást váltott ki az alföldi városban

és környékén. Az akkoriban Debre-

cenben élő Tóth Árpád költő Az or-

vosi kar című versében egy „szörnyű

álomról” ír. Lidércnyomásos álmá-

ban a debreceni egyetem „ült a köl-

tő mellére”:  

Dr. Kiss László
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„…mellemre ült s elsírta, mi a tit-

ka… 

Brühühü, a kormány 

Dédelgeti Pozsonyt, mint egy cse-

cse nőt, 

S neki hozatott a gólyával  

Egészséges egyetem-csecsemőt, 

Aki, mint egy csecsemőhöz illik, 

Mihelyt alkalma nyílik, 

Négykézláb mászkál, azazhogy

négy-kar-láb…” 

No persze, a pozsonyi „négy kar” is

csak nehezen nőtt ki, sőt a bölcsész-

kart már nem is nyitották meg. 1913-

ban a jogi kar nyílt meg, majd 1914.

április 2-án az orvosi. Pontosítva: az

Országos Kórház belgyógyászati és

sebészeti osztályát, valamint a pozso-

nyi Bábaképzőt egyetemi klinikává

nyilvánították. Ennek előzménye-

ként 1912 decemberében dr. Téry

Ödön (1856–1917) belügyi minisz-

teri tanácsos jelenlétében az Orszá-

gos (állami) Kórház „a vallás- és köz-

oktatásügyi miniszter tárcájába át-

adatott”. 

1913-ban megindulhatott a talál-

gatás: kik lesznek a leendő klinikák

főorvosai, az orvosi kar első profesz-

szorai. E találgatásnak az adott szo-

morú apropót, hogy 1912. január

12-én elhunyt a sebészeti osztály

főorvosa, dr. Schmidt Hugó (1852–

1920) királyi tanácsos, egyetemi

magántanár, majd másfél év múltán,

1913. május 31-én a már többször

említett Pávai Vajna Gábor is.

Mindketten megérdemelték volna

az új egyetemen a professzori, tan-

székvezetői állást. Így a Bábaképző-

ben a szülészeti tanszék megérde-

melt várományosa, a kitűnő Ambro

János örökébe lépő Tauffer-tanít-

vány, Velits Dezső (1860–1921)

mellé Pestről kellett szakembereket

hozni. 1914-ben Herzog Ferencet

(1879–1952) a belgyógyászati klini-

ka, Bakay Lajost (1880–1959) a se-

bészet élére nevezik ki. Mindhár-

man elnyerik a tudományegyetemi

nyilvános rendes tanár címet. Veli-

tset ráadásul az Országos Kórház

igazgatásával is megbízzák. 

„Fura egy egyetem volt ez a pozso-

nyi” – írja a Harc a harmadik halállal

című emlékiratában a felvidéki gyö-

kerű, Amerikába szakadt kiváló sze-

mészorvos, Linksz Artúr (1900–

1988). Linksz 1919-ben hallgatott

egy szemesztert a pozsonyi jogi (!) ka-

ron. Bizonyos furcsaságok az egyetem

alapításától kezdve voltak Pozsony-

ban. Az orvosi karon például az első

három orvoskari professzor kinevezé-

sekor, 1914-ben a professzornak sem

tanársegédje, sem hallgatója nem volt.

„Klinikája” is csak egy kórházi osztály

falai között működhetett. „… a sebé-

szeti klinika ezen elhelyezését teljesen

ideiglenesnek tekintettük, amint az a

kinevezési okiratomból is kitűnik,

amely arra kötelez, hogy a pozsonyi

egyetem megnyitásáig a pozsonyi ál-

lami kórház sebészeti osztályán a fő-

orvosi teendőket is ellássam. Biztosí-

tást nyertünk azonban az irányban,

hogy az új klinikák építése hamarosan

megkezdődik” – emlékezik majd

1925-ben a pozsonyi kezdetekre, már

pécsi professzorként, Bakay. 

Sajnos, rövidesen nem klinikaépí-

tés, hanem valami más kezdődött:

egy olyan háború, melyről az elején

senki sem sejtette, hogy négy évig fog

tartani, és a Monarchia összeomlásá-

val végződik. A 34 éves sebészpro-

fesszornak pedig nemcsak a „klini-

káján”, hanem az orvosok nélkül

maradt – kivezényelték őket a front-

ra – pozsonyi helyőrségi kórház sebé-

szetén is helyt kellett állnia. 1915 jú-

liusától pedig a magyar rokkantügy

egyik fellegvárává váló Országos Ha-

digondozó Hivatal Pozsonyi Intéze-

tének is ő lett a vezetője. Erről a Ca-

rissimi 2015/3. számában írtam. 

A ma I. világháborúnak – a maga

korában nagy háborúnak – nevezett

világégés miatt a pozsonyi Erzsébet

Tudományegyetem Orvosi Kara csak

1918-ban kezdhette meg működését.

Említettem már, hogy Herzog pro-

fesszor szeptember 7-én tartotta meg

tanévnyitó előadását, amely majd

1920-ban az Orvosképzés című lap

hasábjain jelenik meg nyomtatásban

Egészség és betegség cím alatt. Érde-

mes felfigyelni az alcímre: A pozso-

nyi Erzsébet Tudományegyetem

belklinikájának megnyitásakor 1918.

szeptember 7-én tartott előadás. Szo-

morú fintora a sorsnak, hogy amikor

ez az alcím nyomdafestéket látott,

nemcsak az Orvosi Kar, hanem maga

az Erzsébet Tudományegyetem sem

létezett már. 

Hogy mi történt velük, azt majd

legközelebb „mesélem el”. 

Dr. Kiss László 

Herzog Ferenc Bakay Lajos
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Az előző számban megjelent írásomban a felnőttkori

ADHD jellemzőiről, valamint a tünetcsoport negatív tár-

sadalmi következményeiről esett szó. Idén májusban

kezdtem el kutatásomat, mely jelenleg is folyik, és amely

során azokra a kérdésekre keresem a választ, hogy milyen

módon hat a figyelemhiányos hiperaktivitás zavar az

érintettek életére és társadalmi integrációjára, közelebb-

ről: mi jellemzi az ADHD-s emberek tanulmányait,

munkavállalását, párkapcsolatait és gyermeknevelését. 

Harminc, különböző korú, ADHD diagnózisú felnőt-

tel készítettem átlagosan másfél órás, részben strukturált

interjút. Jelen íráshoz 23 interjú teljes legépelt anyagát,

összesen 749 oldalt elemeztem ki. Az érintettekkel ké-

szült beszélgetések során olyan pozitív tulajdonságok,

erősségek, attitűdök rajzolódtak ki, amelyeknek meg- és

eltanulása a „normál”, azaz a neurotipikus embereknek is

előnyükre válna. Az írás terjedelmi korlátai miatt csak a

legfontosabb jellemzőket emelem ki. 

Meggyőződésem, hogy e tulajdonságok által a figye-

lemhiányos hiperaktivitás zavarban szenvedő emberek

mindegyike a többségi társadalom erkölcsi értelemben

vett tanítójává is válhat. 

1. Őszinteség, nyíltság

Nemcsak véleményüket, hanem gyengeségeiket, hiá-

nyosságaikat is kendőzetlenül felvállalják, annak ellenére

is, hogy emiatt nemritkán konfliktusuk támad a társas

környezettel, vagy hátrányuk származik belőle.

„[…] teljesen így kitárom a mellemet, ide üssetek, mert

halál nyíltan megkérdezem a kollégáim, […] hogy figyelje-

tek ide, én ezt nem tudom. Ezt nem tudom. Lehet, hogy […]

tanították, nem vagyok képbe, légy szíves, segítsetek […] Én

teljesen nyíltan odarakom magamat.” (IL, 48 éves nő)

„az én nyíltságomat […] inkább kihasználják, inkább

visszaélnek vele az emberek […]” (RB, 29 éves nő)

„[…] én olyan vagyok, ha van véleményem, akkor úgy

gondolom, hogy azt az illetőnek is, szemtől szembe, amit sze-

rintem sokan nem szeretnek. Tehát én nem szeretek furká-

lódni másnak a háta mögött, mert úgy érzem, hogy ennek

nincs semmi értelme.” (NP, 21 éves nő)

2. A hazugság elutasítása

Se nem képesek, se nem hajlandók arra, hogy ne az

igazságot mondják minden helyzetben. A feltétlen őszin-

teséget más személyektől is elvárják, a hazugság ténye za-

varó, bizalomvesztő, frusztráló, tolerálhatatlan jelenség

számukra.

„Én képtelen vagyok hazudni […] hogyha nekem hazud-

nom kéne, az nekem nagyon sok önfegyelmet igényelne, mert

én reflexszerűen egyből mindig az igazat mondom […] Úgy-

hogy igen, én mindig nagyon őszinte vagyok […] és nagyon

igénylem is folyamatosan azt, hogy nagyon őszinték legyenek

velem is. […] nekem meg lehet mondani bármit, tényleg,

akármilyen módon verbálisan, ameddig őszinte. Tehát amíg

valaki őszinte, bármit el tudok fogadni, és tudok konstruktí-

van kezdeni valamit […] de hazugságokkal meg félreértel-

mezhető dolgokkal én nem. Tehát nekem nagyon kell az egye-

nesség.” (TD, 24 éves nő)

„Nem tudok hazudni. Nem is vagyok hajlandó rá […]

Nem vagyok hajlandó hazugságba élni, egyetlen napot se.”

(RB, 29 éves nő)

„[…] nem szeretem azt, hogyha hazudnak. Főleg hogyha

rájövök, mert eléggé gerinctelen dolognak tartom. Pedig min-

denki tudja rólam, hogy nekem mindent el lehet mondani,

még ha rossz véleménye van rólam, azt is. Elfogadom, legföl-

jebb tanulok belőle, vagy nem érdekel.” (NP, 21 éves nő)

„Annyira nehezen viseltem, hogyha hazudnak, meg be-

csapnak, meg átvernek, meg hülyének néznek... Szóval ez az,

ami, ami tényleg borzasztóan zavar.” (NV, 47 éves nő)

3. Magas fokú empátia

Érzékeny, figyelmes, együttérző és támogató mind-

azokkal az élőlényekkel, akik/amelyek valamilyen módon

megsegítésre szorulnak. Védelmezi a gyenge, kiszolgálta-

tott és valamilyen okból peremhelyzetbe került embere-

ket, s ebben az sem akadályozza meg, ha ezáltal ő maga is

kirekesztődik az adott közösségből.

„[…] mindig pártfogásomba vettem, akit lenéztek, akit

lekezeltek, vagy mit tudom én, nem volt olyan szép, nem volt

olyan gazdag, vagy nem volt olyan ügyes. És mivel én, úgy-

mond, sajnáltam őket, és barátkoztam velük, így engem is

bekategorizáltak oda, hogy akkor én is olyan rossz vagyok

[…]” (CT, 37 éves nő)

„A munkahelyen van egy fiatal srác. Őt inkább én próbá-

lom pátyolgatni, mert kb. 3 naponta próbálják kirúgni, és

mindig kitalálok valamit, hogy mit csináljunk, meg ilyen jó,

hogy ne rúgják ki, mert ő a családfenntartó, és ha őt kirúgják,

akkor vége a családnak.” (CK, 37 éves nő)

Az ADHD-val küzdő felnőttek 
kevésbé ismert tulajdonságai 
Mit tanulhatunk tőlük? 1. rész
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4. Központi szerep azokban a közösségekben, ame-

lyeknek befogadott tagja, valamint önzetlenség, nagylel-

kűség a (munka)társak és az adott közösség tagjai iránt

A teljesítményközpontú társadalmakban és a teljesít-

mény alapján premizáló munkahelyeken viszonylag ritka,

hogy valaki önként, jó szándékkal mások rendelkezésére

bocsássa az anyagi haszonnal is járó újításait, egyúttal le-

mondva az értük járó, személyének szóló morális elisme-

résről is. Az ADHD-s felnőttek esetében azonban példa-

értékű nagylelkűség, jóakarat, önfeláldozás tapasztalható

a közösség érdekében végzett munka tekintetében is. 

„Az ötleteimet adom. Az teljesen természetes. És nem zavar. 

K: Tehát ellopják a te ötleteidet?

V: Nem. Nem, nem lopják. Én adom. Jó szívvel. 

K: Az mit jelent?

V: Hogy elmondom, hogy mi a megoldás. És hagyom, hogy

ebből egy olyan esemény legyen, ami közkincs. És nem az én

nevem alatt fut.

K: De más húz hasznot belőle, vagy más kapja érte a

pénzt, nem?

V: Nem, nem, én valahol úgy gondolom, hogy nem pénz-

ről van szó. […] énnekem gyakorlatilag ez nem gond, mert

kitalálok másikat. Nem zavar […] Valami jót csinálok, én

elmondom, aztán úgy mondom, mintha mindnyájan csinál-

tuk volna. Természetesen. Ugyanakkor én is igénybe veszem

másoknak a segítségét. Mert hogyha mások csinálnak vala-

mit, vagy másoknak én is segítek, és akkor ők is, ezt gondo-

lom […] Tehát szakmai féltékenység meg ilyesmi nincs soha.

És én ezt teljesen természetesnek veszem.” (NV, 47 éves nő)

„[…] én kidolgoztam az egész anyagot, és ahogy levizs-

gáztam […] a többiek is abból készültek […] egy jó és a töb-

bi jeles lett. Tehát innentől kezdve azt gondoltam, hogy ez az

anyag, amit én összeállítottam erre a vizsgára, meg az elő-

zetes tudásaim, meg a hozzákeresett dolgok, ez másnak is

valószínűleg megtérül, és mennyivel jobb, ha csak alá kell

huzigálni, vagy erre a vázlatra tudja a sajátját építeni, és

felraktam, és nagyon sokan megköszönték, és hú de jó!” (IL,

48 éves nő)

Frusztrációjuk sem akadályozza meg őket abban, hogy

kérés esetén átvállalják másoktól azok megoldandó fel-

adatait, vagy önzetlenül felajánlják segítségüket, még ab-

ban az esetben is, ha emiatt gúny tárgyává válnak.

„[…] mindig sokszor reggel azzal kelek fel, hogy ma senki-

nek semmit. Tehát hogy mindenki oldja meg egyedül az éle-

tét. De ugye felhív akárki, K., ugye megcsinálod, persze, vagy

éppen én magamtól mondom. És utána csak bosszankodok

rajta, hogy miért kellett, hát most valahogy mégis azt érzem,

hogy attól érzem jól magam, ha valakinek önzetlenül segítek,

és akkor akár hülyének is néznek.” (CK, 39 éves nő)

Impulzivitásuk is valószínűleg közrejátszik abban,

hogy szükség esetén önként, meggondolás és a másik fél

kellő személyes ismerete nélkül akár a legértékesebb va-

gyontárgyukat is a másik fél rendelkezésére bocsátják. 

„Volt, hogy megismerkedtem egy pasival. Egy szórakozó-

helyen […] Két nap múlva véletlenül találkoztam vele az

utcán […] összetörte a kocsiját […] még a vezetéknevét nem

tudtam, de már a kocsimat kölcsönadtam, mondtam, hogy

szegény összetörte az autóját, járjon az enyémmel, és így utó-

lag kezdtem el, hogy te jó ég, istenem, az embernek tulajdon-

képpen a vezetéknevét sem tudom, hát odaadtam forgalmit,

autót, holnapután végül eladhatja a kocsimat is […] mert

egy barom vagyok. Tehát ha én látom, hogy valaki jó bajban

van, akkor én biztos, hogy segítek.” (RB, 29 éves nő)

5. Az élet minden területén megnyilvánuló segítő attitűd

Kora gyermekkoruk óta átélték a másság miatti eluta-

sítás, magány és kirekesztettség érzését. E fiatalkori ta-

pasztalatok is közrejátszanak abban, hogy átlag fölötti a

szociális érzékenységük és a segítségnyújtásuk a környe-

zetükben élő rászoruló emberek számára.

„Én mindenkinek segítek, de tényleg erőn felül mindenki-

nek mindent adok, segítek, teszek, nem tudok nemet monda-

ni […] Meg én mindenkit szeretek, mindenkinek mindent

megbocsátok, meg elnéző vagyok.”(IT, 38 éves nő)

„Igazából jószívűnek tartom magam, ahol tudok, ott segí-

tek […] A gyerekeket is így neveljük. Igazából annyira nem

is kell, mert ők is nyilván ezt látják, akkor ők is ilyenek.

Tényleg a nagy szám, meg hogy indulatos vagyok, viszont

mindamellett, tényleg, ahol tudok, ott segítek mindenkinek.”

(CT, 37 éves nő)

A fentiekből következik, hogy pályaválasztás esetén a

segítő területeken való hivatásszerű munkákat preferálják.

Az impulzivitás egyik tünete az, hogy az érintettek csak

kevéssé veszik figyelembe a generációs és társadalmi kü-

lönbségeket. Ebből következik az is, hogy ha ők maguk

kerülnek olyan beosztásba, amelyben bizonyos hatalom-

mal is rendelkeznek (pl. családok segélyezésében való

közreműködés), pozíciójukat az ügyfeleik iránti nyíltság,

őszinteség, rugalmasság jellemzi. Nem ritkán összemosó-

dik számukra a magánszférájuk a munkából adódó köte-

lezettségekkel. 

„Én nem csinálok ebből problémát, hogy az ügyfél otthon

felhív telefonon. Teljesen természetes, hogy tudják a telefonszá-

momat […] Tehát én nem szoktam őket nagyon távolságtartó-

an kezelni. Lehet, hogy ez se jó, csak én, én voltam az ő helyük-

ben […] sokat szenvedtem. Nagyon sokat megéltem […] Tehát

ezért tudok ilyen lenni az ügyfelekkel valószínűleg, és ez az,

amit a többiek ha akarnának, se tudnának megcsinálni. Mert

nem voltak a másik oldalon.” (CK, 39 éves nő, családsegítő)

Gyakori az is, hogy olyan munkalehetőségeket ke-

resnek, ahol lehetőségük nyílik az önzetlen segítség-

nyújtásra.
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Látássérült gyermekek és fiatalok nevelési 
és oktatási intézményei 

A sajátos nevelési igényű egyének komplex rehabilitáci-

ós ellátása rendszerben valósul meg, melynek három szint-

je van: nevelési-oktatási, gyógyító-prevenciós és szociális.

A három alrendszer különböző mértékben és formában

látja el a klienseket (Vašek, 1996, id. Lopúchová, 2008). 

Óvodák

Szlovákiában a látássérült gyermekek óvodai nevelése

történhet szegregált óvodában, integráltan többségi óvo-

dában – de külön speciális tantermekben –, valamint

egyéni integrációban. A pedagógusok célja az óvodában a

látássérült kisgyermekek képességeinek (kognitív képessé-

gek, mozgás, látás, hallási és tapintási érzékelés, szag- és

ízérzékelés, beszéd, tájékozódás és önkiszolgálás, kom-

penzációs technikák) fejlesztése. Óvodába hároméves

kortól járhatnak a gyermekek. Az országban két speciális

óvoda működik látássérültek számára, egy Pozsonyban és

egy Lőcsén, utóbbi a Vakok Iskolájához tartozik. Mivel

Szlovákiában külön diagnosztikus kategória a binokuláris

látási hiba, a legtöbb látássérült gyermek ebbe tartozik. A

gyermekeket legtöbbször strabismussal (kancsalság)

Látássérült személyeket ellátó 
intézmények és intézményrendszer Szlovákiában II.

„Megnéztem a moziban a Philadelphia című filmet, akkor

rögtön kitaláltam, hogy na, akkor én […] AIDS-esekkel aka-

rok foglalkozni. És akkor addig keveregtem-kavarogtam, míg

elvégeztem mindenféle AIDS-tanfolyamot, AIDS-tanácsadó

hot line vonalon dolgoztam…” (RB, 29 éves nő) 

„[…] szívesen foglalkoznék ADHD-s gyerekekkel […]

nagyon meg tudom őket érteni. Facebookon is rám találtak

ADHD-s gyerekek, és írogatnak meg levelek […] Tegnap

levél jött a postán, és nyakláncot küldött. »Te drága – Er-

délyből vagy honnan küldte –, nagyon drága vagy, de rám

ne költsél! Olyan jó, hogy te is ADHD-s vagy! Anyukám

mondta, és olyan jó, hogy nem vagyok egyedül!« Mert ott,

ahol ő lakik, Erdélyben semmi – nem nagyon tudnak még

róla. Férjem nézett, hogy nekem gyerek küld csomagot! Hát,

mondom, nekem gyerek is küld csomagot! Felnőttek megke-

resnek, főleg anyukák, hogy ők is nagyon gyanúsak, hogy

ADHD-sok, hova forduljanak. Tanácsokat adok, jólesik,

hogy így tudok segíteni. Hogy hamarabb jussanak, vagy el-

jussanak egyáltalán.” (IT, 38 éves nő)

6. Nagy terhelhetőség és munkabírás

Állandó belső feszültség és tetemes energiamennyiség

jellemzi az érintetteket, mely a legtöbb esetben fáradha-

tatlan munkabírásban, produktív munkavégzésben és

számtalan, izgalmas kihívást jelentő feladat vállalásában

nyilvánul meg, illetve vezetődik le. Számukra érdekes és

fontos célok esetén nem jelent nehézséget a figyelmük és

érdeklődésük fenntartása. Impulzivitásuk következménye

azonban nemritkán az is, hogy túlvállalják magukat, illet-

ve nem tudnak „nemet mondani”, kitérni az erejüket

meghaladó megbízások elől.

„És ahogy elkezdtem dolgozni […] és nőtt a terhelés, ott-

hon nyugodtabbá váltam […] A terhelés kell nekem. Én ér-

zem, hogy akkor tudok magamból maximumot kihozni, ha

jól le vagyok terhelve. […] És mikor azt éreztem, hogy vol-

tak pontok, amikor magamhoz képest nem tudtam úgy ellát-

ni magammal szemben az elvárást, akkor mondtam azt,

hogy na, akkor most egy kicsit le kell adni. Mert vannak, mi-

kor túlkapás van […] úgy gondolom, hogy meg is érzik, hogy

kik azok az emberek, akikre lehet tenni rá mindig. Meg is

találják mindig azokat az embereket, akikre lehet tenni, és

tesznek is. És én pedig nem tudtam akkor még nemet mon-

dani. És akkor volt az, hogy elhatároztam, hogy meg kell ta-

nulni nemet mondani.” (NV, 47 éves nő)

Figyelemre méltó az a jellemzőjük is, hogy csak a

kompetensnek érzett emberekkel, valamint értelmesnek

tartott célokért tudnak és hajlandók dolgozni.

„Mondta, hogy én legyek alkalmazott az ő boltjában. És

én mondtam, dehogy leszek én valakinek az alkalmazottja,

aki nálam hülyébb. Nem, köszönöm. Aki nem is ért hozzá,

még annyira se, mint én, tehát nem […] nem tetszett a

struktúra, az elv, a működés, ahogy dolgoznak, az egész ve-

zetőség úgy, ahogy van. Semmivel sem értettem egyet. És így

nem tudok akkor azonosulni a dologgal […] Helytelennek

látom az összes elgondolásokat. És nem. Tehát igazából ez

okozott konfliktusokat. De így régebben mindig volt egy-egy

olyan ember, aki megszeretett. Meg én tényleg, nagyon sokat

tudok dolgozni, és kitartóan, ha kell, úgy, hogy ezt azért ál-

talában díjazták […] Mert rám lehetett számítani, biztos,

hogy ott voltam.” (RB, 29 éves nő)

A következő részben folytatjuk a kutatás alapján le-

vonható következtetések bemutatását.

Szücs Marianna PhD

főiskolai docens

ELTE – Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
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és/vagy amblyopiával (tompalátás) diagnosztizálják.

2008-as adatok szerint 17 szlovák óvoda látja el őket or-

szágszerte, de a legtöbb látássérült és más fogyatékosság-

gal élő óvodáskorú gyermek (kb. 80%-uk) többségi óvo-

dába jár. Ennek oka a kevés speciális intézmény, illetve a

rossz földrajzi elhelyezkedésük. 

Általános iskolák 

Látássérült személyek számára az általános tudás meg-

szerzésére háromféle lehetőség van: szegregált, látássérül-

tek számára létrehozott általános iskolák, többségi iskolá-

ban kialakított specializált osztályok vagy egyéni integrá-

ció többségi iskolában. Az Állami Pedagógiai Intézet által

kidolgozott tájékoztató füzet szerint a sajátos nevelési igé-

nyű gyermekek fogyatékosságuk alapján négy típusú isko-

lában tanulnak:

a. Olyan többségi iskolában, amelyen belül nincs szak-

ember, nincs gyógypedagógiai megsegítés semmilyen for-

mában.

b. Olyan többségi iskolában, melyben van gyógypeda-

gógiai, pszichológiai, tanácsadói megsegítés.

c. Specializált osztályokban – ezek többségi iskolában

látássérült tanulóknak létesített osztályok.

d. Látássérült tanulók számára fenntartott iskolákban

és iskolai létesítményekben – idetartoznak a szegregált in-

tézmények, szegregált általános iskolák, ahol az alaptan-

tárgyakon kívül van logopédiai megsegítés, látásfejlesztés,

tanítják a Braille-írás olvasását és aktív használatát, a tájé-

kozódást-közlekedést és a mindennapos tevékenységeket,

önkiszolgálást, zenét.

Szlovákiában két szegregált általános iskola működik

látássérült tanulók számára. Az egyik Pozsonyban, a má-

sik Lőcsén. Az utóbbi halmozottan fogyatékos gyerme-

keket is fogad. Mindkét tanintézmény komplexum s

bentlakásos: óvoda, általános és művészeti iskola, és

gyógypedagógiai tanácsadó részlegük is van. 

Specializált, integrációs osztállyal működő iskola Kas-

sán található.  

Az Állami Pedagógiai Intézet MATRA nevű projekt-

jének keretében 2004-től utazópedagógusokat képeznek.

Pozsonyban, Galgócon, Körmöcbányán, Újbányán, Besz-

tercebányán, Kassán, Lőcsén, Námesztóban és Nagyta-

polcsányban van a székhelyük, innen járnak ki az utazóta-

nárok a gyermekekhez.

Középiskolák

Az általános iskola után a látássérült tanulók négyféle

tanintézményben végezhetik középfokú tanulmányaikat,

szintén szegregált és integrált formában: látássérültek szá-

mára létesített gimnáziumban (azonban nem létezik az

országban szegregált intézmény), szakközépiskolában, kö-

zépiskolában (ez esetben: egészségügyiben) és szakiskolá-

ban. A képzés végén szakvizsgát vagy érettségi vizsgát te-

hetnek.

A legnagyobb probléma a speciális szakközépiskolák

számára a kevés tankönyv és a még kevesebb választható

szak. Gondot okoz továbbá a munkaerőpiacnak a fogya-

tékossággal élő személyekhez való hozzáállása. Általános

tendencia, hogy a látássérült tanuló szaktudását megsze-

rezve, iskoláját elvégezve nem tud elhelyezkedni. 

Felsőoktatási intézmények

Az egyetemeken ma már van lehetőség személyi se-

gítőt kérni. Szlovákiában majdnem minden egyetemi

karon van koordinátor, aki felelős a fogyatékossággal

élő hallgatókért. Az ő feladata, hogy segítse az integrá-

lódásukat, és megteremtse a tanuláshoz szükséges opti-

mális feltételeket. 

Ma Szlovákiában a pozsonyi Comenius Egyetem Pe-

dagógiai Kara a fogyatékossággal élő hallgatók, ezen belül

látássérültek fogadására legjobban felkészült és felszerelt

egyetemi kar. Képes a szükséges feltételek megteremtésé-

re, az akadálymentesítésre, tananyagok digitalizálására, át-

alakítására (betűméret, kontraszt, szín). Az egyetemen fe-

hér botok, pontírógépek, Braille-nyomtató, szkennerek,

nagyítók, beszélő számítógépek, beszélő elektronikus nap-

tárak, hangfelvevők, hordozható olvasótévék állnak ren-

delkezésre. A hallgatók továbbá igénybe vehetik a lőcsei

Matej Hrebenda Könyvtár digitális adatbázisát a tananya-

gok eléréséhez.

Látássérült személyeket segítő egyéb intézmények

Látássérülteket Ellátó Speciálpedagógiai Tanácsadó

Központ (Centrum špeciálno-pedagogického pora-

denstva pre jednotlivcov so zrakovým postihnutím –

CŠPP) 

A tanácsadó központok azért jöttek létre, hogy a fo-

gyatékossággal élő gyermekek szülei a lehető legtöbbet

megtudjanak gyermekük fogyatékosságáról, és minél

pontosabb információval lássák el őket a megfelelő gon-

dozásról és a lehetőségeikről (Lopúchová, 2008). A ta-

nácsadói szolgáltatások az általános iskolák részeként léte-

sültek, s máig ilyen formában működnek. 

A látássérült gyermekek és fiatalok (esetenként 18 év

feletti fiatal felnőttek) számára létesült tanácsadók fő cél-

jait Ondrej Németh professzor (1999, id. Lopúchová,

2008), a szlovák diagnosztika és tanácsadás kidolgozója

határozta meg. Ezek: a látássérült gyermekek felkutatása,

nyilvántartása, korrekciós és terápiás tevékenység, családo-

rientált terápiás tevékenység, szülői konzultációk, mód-

szertani anyagok összeállítása. 
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Az Állami Pedagógiai Intézet által 2012-ben kiadott

összefoglaló szerint az országban 47 olyan tanácsadó

központ van, ahol látássérült személyeket is ellátnak. 

A Tatrapoint pontírógépgyártó cég

A Švec a spol. nevű vállalat 1993-tól fejleszti és

gyártja a Tatrapoint mechanikus pontírógépeket. Az

első két évben csak belföldi piacon értékesítette őket,

majd 1994-től külföldön is. Ettől az évtől kezdve több-

ször is különböző újításokat végzett rajtuk. Kétféle gé-

pet gyárt: Tatrapoint Adaptive-et és Tatrapoint Stan-

dardet. Utóbbi lehetővé teszi a félkezes írást.

Vakvezető kutyákat kiképző iskolák

A pozsonyi székhelyű kutyakiképző iskola, polgári

társulás (Výcviková škola pre vodiace a asistenčné psy)

a Vakok és Gyengénlátók Szlovákiai Uniójával szoro-

san együttműködve tevékenykedik. 1995-ös létesítésé-

től több mint 120 kutyát tudott terepre küldeni. Szlo-

vákiában ez az egyetlen olyan kiképző, amely megkap-

ta az akkreditációt az International Guide Dog Fede-

rationtől. Segítőkutyái nemcsak Szlovákiában segíte-

nek, hanem Máltán, Csehországban és Németország-

ban is. 

Besztercebányán is található egy kutyakiképző köz-

pont – Pes človeku –, mely szintén polgári társulásként

jött létre 2003-ban. Nemcsak látás-, hanem hallás-,

mozgássérült, egyensúlyzavarral küzdő, autizmus

spektrum zavarral küzdő és cukorbeteg emberek segí-

tésére is nevel kutyákat. 

A lőcsei Vakok Matej Hrebenda Könyvtára (Slo-

venská knižnica pre nevidiacich Mateja Hrebendu v

Levoči) 

14 könyvvel 1955-ben nyílt meg Báhonyban, s

1971-ben költöztették át Lőcsére. 

A nyomda 1946 óta működik. Alapítása Jozef Vrabel

nevéhez fűződik. A nyomtatást megelőzően a számító-

gépbe bevitt könyveket két vak munkatárs ellenőrzi

speciális, adaptált billentyűzetet használva. 

Az első könyvük egy elsős olvasókönyv volt, melyet

1948-ban itt adtak ki. Ma már nemcsak Braille-köny-

veket, hanem újságokat, tankönyveket, naptárakat, ké-

peslapokat is készítenek pontírással, valamint dombor-

nyomott képeket is gyártanak speciális gépekkel.

Stúdiójukban hangoskönyveket is felvesznek. Színé-

szeket és megfelelő orgánumú önkéntes jelentkezőket

is foglalkoztatnak felolvasás céljából. 2004-től minden

addig felvett anyagot digitalizáltak, így lehetővé tették

a kliensek számára a CD használatát, valamint az in-

terneten is elérhetővé váltak különböző újságok, köny-

vek, anyagok. Évente 170 hangoskönyv készül náluk. 

A dombornyomott anyagokat leginkább a könyvek

illusztrálására használják, továbbá egyéb képek, falinap-

tárak és képeslapok készülnek ilyen technikával. A

nyomda jelenleg 18 különböző újságot állít elő. Vannak

saját, kifejezetten látássérülteknek szóló kiadványai,

melyeket gyengénlátó és vak emberek számára is elké-

szít. Ugyanakkor látó olvasóknak íródott lapokat – me-

lyek különböző időközönként (kéthetenként vagy akár

negyedévente) jelennek meg – is nyomtat Braille-ban.

Évente körülbelül 150 Braille-könyvet állít elő. 

Szolgáltatásai között van a kölcsönzés is, amely a kli-

ensek számára teljesen ingyenes. A kölcsönzött köny-

veket Lőcsén hetente házhoz is szállítják. Összesen

6500 hangoskönyvet és 3100 Braille-könyvet tesz elér-

hetővé. Statisztikái szerint körülbelül 2000 felhaszná-

lója van, köztük külföldiek is. Online digitális könyvtá-

ra 2006 óta működik, s adatbázisa megközelítőleg 6000

hangoskönyvet tartalmaz. 

A lőcsei Gyógypedagógiai Múzeum (Múzeum špe-

ciálneho školstva v Levoči) 

Elődje 1974-ben nyílt meg a városfal egyik bástyájá-

ban. Csak a vakság volt a témája. Ezt az akkori elneve-

zése is jelezte: Lőcsei Vakmúzeum (Slepecké múzeum v

Levoči). Megalapítását Michal Dzurňák, az iskola látás-

sérültek pedagógiája szakos tanára szorgalmazta és szer-

vezte. A múltban a kiállítás tárgyai leginkább a Viliam

Hrabovec és más tanárok által vak gyermekek számára

készített tanulási segédeszközök voltak. Viliam Hrabo-

vec a lőcsei iskola egyik első tanára volt. Az ő nevéhez

fűződik a réz földgömb (1927), a Magas-Tátra tapintha-

tó makettje (1936) és a szepesi váré, amelyet gipszből

öntött (1937). A kiállított tárgyak között voltak külön-

böző értékes pontírógépek a 19. századból és egy Klein-

doboz 1830-ból. Ez a régi múzeum a múlt század végén

a bástya rossz állapota miatt és azért, mert a mozgássé-

rült emberek nehezen tudták megközelíteni, bezárt. 

A jelenlegi Gyógypedagógiai Múzeum a város köz-

pontjában 1990. november 16-án nyílt meg. Szintén si-

került megtekintenem. Négy tematikus részből áll. 

Az első terem Szlovákia legrégebbi speciális iskoláit

mutatja be – a látás-, hallás-, mozgássérült és értelmi-

leg akadályozott személyek oktatására alapított intéz-

ményeket. A Magas-Tátra és a szepesi vár említett ma-

kettje s a réz földgömb is itt kapott helyet. Az első ta-

nárok által készített segédeszközök is (pl. a kontinen-

sek tapintható domborzati térképe) ebben a teremben

láthatók. A múlt század 80-as éveiben még használták

őket. Látó érdeklődők számára információs paneleket

helyeztek el a falon, amelyeket úgy tudunk lapozni,

akár egy nagy könyvet, s az előző századok speciális és

gyógypedagógusairól olvashatunk bennük. Természe-

tesen minden információ Braille-ban is megvan, s a

hallássérült látogató jeltolmácsot kérhet.
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A második kiállítóterem elnevezése szerint könyvtár

és tanulószoba is, melyet egyetemi hallgatók használ-

hatnak érvényes olvasójeggyel. A bemutatott tárgyak

között találhatók régi, első generációs könyvek, tan-

könyvek, Braille-könyvek, naptárak, újságok. Az újdon-

ságokkal együtt négyezer mű áll az érdeklődők rendel-

kezésére. 

A harmadik termet négy kis „szigetre” osztották a

különböző fogyatékosságtípusoknak megfelelően. Itt is

van pár régi és új, modern tanulási segédeszköz, tan-

könyv. Így láthatjuk a különböző eszközök fejlődését. A

teremben óriás méretű, darabjaira szedhető 3D-s em-

beri szem és fül szemlélteti azok felépítését és műkö-

dését.

A múzeum utolsó termében található a kiállítás leg-

dominánsabb része, egy szoba méretű kocka. Minden

oldala más-más fogyatékosságot prezentál: pl.: benyúl-

va a kocka üregeibe ki kell tapintani az adott tárgyat és

a kérdésre a megfelelő választ adni. A kocka belsejében

sötétszobát, azon belül egy kisebb méretű konyhát ren-

deztek be, több háztartási eszközzel. Az érdeklődők

egy-egy kiállított tárgyat felügyelettel ki is próbálhat-

nak.

Látássérültek Rehabilitációs Központja (Rehabili-

tačné stredisko zrakovo postihnutých, RSZP)

Az 1977-ben alapított lőcsei intézmény Szlovákiában

az egyetlen, amely a felnőtt látássérült személyek reha-

bilitációját végzi. Nemcsak a szociális rehabilitációban

segíti a klienseit, hanem különböző foglalkozásokat,

tanfolyamokat, átképzéseket és féléves képzéseket is

tart. Ilyen például a masszőrkurzus, amely 15 hónapos,

és a kosárfonási, amely 10 hónapig tart. 

A szociális rehabilitáció az alap „vakos” technikák el-

sajátításában segít, s informatikai képzéseket és egyéni

felkészítést is vállalnak középiskolai vagy egyetemi to-

vábbtanuláshoz. Az itt dolgozó rehabilitációs szakem-

berek tudásukat külföldön, leginkább Csehországban

szerezték. 

Összefoglalás

A rövid ismertetés célja a látássérült személyeket el-

látó szlovákiai intézményrendszer bemutatása volt. 

Mint láthattuk, szegregált keretek között 3 óvoda, 2

általános iskola és 1 szakiskola működik országszerte.

Több intézmény is fogad látássérült tanulókat, azonban

az integrációban tanuló látássérült gyermekek pontos

számát, valamint a megsegítés formáját nem ismerjük.

A diagnosztikai, fejlesztési és tanácsadói feladatokat

a speciálpedagógiai tanácsadó központok látják el Szlo-

vákia-szerte. 

Bár diagnosztikát a tanácsadó központok végeznek,

funkcionális látásvizsgálatra, amely a legpontosabb in-

formációt adja, nincs lehetőség az országban, mivel

nem része a képzésnek, így nincs rá szakember. A gyer-

mekeket szemorvos, optometrista vizsgálja. Súlyosabb

esetben a klienseket Csehországba küldik.

Örvendetes tény, hogy bár a korai fejlesztés az or-

szágban még nem elterjedt, fejlődésnek indult. Szintén

pozitívum, hogy a látássérült személyek megsegítésére

egyéb intézmények is működnek, pl. nyomda, könyvtár

és múzeum.

Szlovákiában tehát a látássérült emberek számára az

ellátórendszer – a nehézségek ellenére is – működéské-

pes, és folyamatosan fejlődik. 

Lipták Zsuzsanna gyógypedagógus 

Vakok Állami Intézete, Budapest

uzsimuzsi94@gmail.com

Pajor Emese gyógypedagógia-tanár

ELTE – Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar
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Mi is ez?

A különféle fejlődési és pszichés

zavarok terápiás lehetőségeinek köre

állandóan bővül. A hagyományos ke-

zelések mellett mint kiegészítő terá-

piák egyre nagyobb népszerűségnek

örvendenek a nem invazív, alternatív

megoldások. Az utóbbi években egy-

re nagyobb figyelem irányul a neuro-

feedback, más szóval EEG-biofeed-

back módszerre is, amely azokban az

esetekben lehet eredményes, ahol a

pszichés vagy neurológiai probléma

az agyhullámokban kimutatható

működési eltéréseket okoz. Fő fel-

használási területei:

– hiperaktivitás és figyelemzavar;

– tanulási zavarok: diszlexia, disz-

gráfia, diszkalkúlia…;

– viselkedészavarok;

– autizmus spektrum zavar;

– szorongás, alvászavar, stressz, tik,

dadogás;

– teljesítmény fokozása (iskolában,

sportban);

– rehabilitáció agysérülés esetén;

– alkoholról-drogról való leszokás

elősegítése;

– terápiarezisztens epilepszia ke-

zelése.

Hasznosságát illetően máig meg-

oszlanak a vélemények az egészség-

ügyben, illetve a sajátos nevelési igé-

nyű gyermekek ellátásában részt vevő

szakemberek közt annak ellenére,

hogy egyre több kutatás támasztja alá

hatásosságát. 

A neurofeedback története 1963-

ig nyúlik vissza, mikor is dr. Barry

Sterman kísérleti macskákon megfi-

gyelte, hogy jutalom fejében képesek

megnövelni az SMR hullámok amp-

litúdóját. Később kiderült, hogy en-

nek eredményeként a kísérletben

használt, epilepsziás rohamot provo-

káló anyag hatása lecsökken, vagyis

nagyobb mennyiségre is toleránsak

voltak, illetve nagyobb latenciával je-

lentkeztek a tünetek. A Sterman epi-

lepsziában szenvedő laborassziszten-

sén végzett vizsgálatok azt mutatták,

hogy az SMR-tréning hatására csök-

kent a rohamok mennyisége. Azóta

már más egészségi problémák, illetve

zavarok esetében is számos kutatás

bizonyítja az eljárás hatásosságát.

(Rákóczi, 2018) 

Szlovákiában leginkább az ún.

amplitúdótréning terjedt el, amely 4-

5 éves kor felett alkalmazható, ami-

kor a gyermek már képes az együtt-

működésre, és elég érett ahhoz, hogy

nyugodtan megüljön legalább fél

órán keresztül. Kisebb gyermekeknél

érdemes más terápiás lehetőségeket

megfontolni. (Magyarországon elér-

hető az ún. ILF módszer, mely ki-

sebb, kevésbé együttműködő gyer-

mekek esetében is használható.) 

A tréninget mindig vizsgálat előzi

meg: a fejbőr megfelelő pontjain ér-

zékelőket rögzítünk, amelyek „leol-

vassák” és számítógépbe továbbítják

az EEG-jeleket. Vagyis a fejbe „nem

megy be semmi”, szó sincs olyasmi-

ről, hogy áram vagy sugárzás érné a

gyermeket. Ha valamely területeken

eltérő működést látunk, megkezdőd-

het a tréning, melynek segítségével

„optimalizáljuk a működésüket”. A

gyakorló személy a monitoron ani-

mációt, mesét vagy filmet néz, a szá-

mítógép pedig „tükröt” tart elé. A ne-

urofeedback tréning lényege az ún.

operáns kondicionálás, vagyis a meg-

felelő agyhullámokra megerősítés ér-

kezik (zene, jutalompontok, hang…),

a gátolni kívánt hullámokra pedig fi-

gyelmeztetés (az animáció megáll, el-

halványodik, és/vagy figyelmeztető

hangot ad). A tartós változás előidé-

zéséhez átlagosan 20–40 fejlesztő al-

kalom szükséges. A tréningek 20–45

percig tartanak. 

Egy kis fizika

Aki egy kicsit is jártas az agykont-

roll témájában, annak nem ismeret-

len az agyhullámok fogalma. Bizto-

san mindenki találkozott már a „le-

megyek alfába” kifejezéssel. Ez azt je-

lenti, hogy relaxált állapotba kerü-

lünk, agyunk főleg alfa-hullámokat

produkál. Vegyük sorra, hogy milyen

hullámok vannak még:

Delta (0–4 Hz): A mély alvás so-

rán, illetve idegrendszeri sérülés ese-

tén figyelhető meg.

Théta (4–8 Hz): Az elalvás előtti

állapothoz kötődik, fontos szerepe

van az emlékek elraktározásában, a

vizualizációban, kreativitásban, intuí-

cióban. 

Alfa (8–12 Hz): A mentális rela-

xáció, várakozás, tiszta tudat állapota. 

SMR / szenzomotoros ritmus

vagy alsó béta / (12–15 Hz): A fizikai

nyugalom állapotára jellemző. 

Béta1 (15–19 Hz): Az éberség ál-

lapotához, a részletekhez való odafi-

gyeléshez, a beszédhez, logikus gon-

dolkodáshoz, racionalitáshoz kapcso-

lódik. 

Béta2 (19–23 Hz): A túlzott be-

kapcsolódás, maximális koncentráció,

kíváncsiság és az esetleges szorongás

állapotához kötődik.

Felső béta (23–38 Hz): A foko-

zott pszichofiziológiai éberséggel

függ össze, de extrém szorongás, fe-

szültség esetén is jellemző. 

A neurofeedback terápia napjainkban
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Ezeknek az agyhullámoknak

mindegyike mindig jelen van, de ha

például valaki álmos lesz, megnövek-

szik a lassú delta- és théta-agyhullá-

ma. Aki pedig figyelmetlen, szórako-

zott és álmodozik, annak agyában

megnövekszik a théta-hullámok

aránya. A lassú hullámok (általában

théta, esetleg alfa) a figyelmi problé-

mákkal, tanulási nehézségekkel is

összefüggésbe hozhatók. Ha a frontá-

lis lebenyen megnövekszik az ará-

nyuk, nehezebbé válik az odafigyelés,

a viselkedés, érzelmek irányítása.

(Šlepecký, 2016)

Statisztikailag igazolt 

biofeedback

A BCIA (Biofeedback Certifica-

tion Institute of America) fontos

szerepet játszik a statisztikailag iga-

zolt, tudományos igényű bizonyíté-

kokra épülő, szisztematikus biofeed-

back kidolgozásában. A neurofeed-

back hatásosságát 5-ös skálán értéke-

li az egyes betegségcsoportok eseté-

ben (1. nincs empirikus bizonyíték; 2.

lehet, hogy hatékony; 3. valószínűleg

hatékony; 4. hatékony; 5. hatékony és

specifikus). (Rákóczi, 2018)

A kutatások eredménye alapján a

terápia hatásosságát ADHD (figye-

lemzavar hiperaktivitással) és szo-

rongás esetében a hatékony (4), epi-

lepszia esetében pedig a valószínűleg

hatékony (3) kategóriába sorolja.

(Yucha, Montgomery, 2008)

Mi a helyzet külföldön…

Németországban 2018 júniusában

megváltozott a neurofeedback elfo-

gadottsága: A DGKJP (Deutsche

Gesellschaft für Kinder- und Ju-

gendpsychiatrie, Psychosomatik und

Psychotherapie), a DGPPN (Deu-

tsche Gesellschaft für Psychiatrie

und Psychotherapie, Psychosomatik

und Nervenheilkunde) és a DGSPJ

(Deutsche Gesellschaft für Sozialpä-

diatrie und Jugendmedizin), vala-

mint további 30 orvosi társulat frissí-

tette az AD(H)D kezelési irányelve-

it, és a neurofeedback-tréning S3-as

besorolásba került. Ez azt jelenti,

hogy olyan ajánlott kezelésnek szá-

mít, amely a legmagasabb minőség-

biztosítási feltételeknek felel meg.

Németországban többnyire az ergo-

terapeuták végzik a terápiát, és az ál-

lami biztosító visszatéríti a kezelési

költségek egy részét. 

Horvátországban a kezelést már

közel egy évtizede támogatja a társa-

dalombiztosítás, Magyarországon a

teljes összeget a kliens fizeti.

Számos országban (Spanyol-,

Lengyelország, Nagy-Britannia) ko-

moly lobbitevékenység folyik, egyre

több tréner és képzőhely igyekszik

elérni, hogy növekedjen a neurofeed-

backnek az orvosi közegben való el-

fogadottsága. (Rákóczi, 2018)

…és idehaza?

Szlovákiában a terápia költségeit

az egészségbiztosító téríti abban az

esetben, ha a terápiának egészségi in-

dikációja van, természetesen a bizto-

sító által meghatározott anyagi kere-

teken belül. Ehhez orvosi beutaló

szükséges, és a tréninget mint pszi-

choterápiát klinikai pszichológus vé-

gezheti. Végezheti gyógypedagógus,

speciális pedagógus vagy orvos is,

ilyenkor azonban az ügyfélnek kell

állnia a teljes összeget. Ez helyenként

változó: 15–30 €/óra.

Melecski Júlia gyógypedagógus,

TSMT-terapeuta, neurofeedback-

tréner, Artis Centrum, Párkány

Felhasznált irodalom:

Yucha, Carolyn, PhD, Montgomery,

Doil, PhD: Evidence-Based Practice in

Biofeedback and Neurofeedback, Univer-

sity Libraries, 2008

Rákóczi Balázs 2018. szeptember 21-i

előadása, Budapest

PhDr. Šlepecký, Miloš PhD: Základy

neurofeedbacku, 2016, tanfolyam anyaga

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

Bučinová 14, 821 07 Bratislava posta- vagy a carissimi.lap@gmail.com e-mail-címen vagy a 0907 812 236-os
telefonszámon. Ezzel megkönnyítik munkánkat. Köszönjük.



14

rendezvény 

2018/5

A gyermek, aki „más ösvényen jár”.

(Rita Jordan)

Slezák Erika vezetésével tavaly ala-

kult a nagyfödémesi Konrádko Pol-

gári Társulás, és már most gazdag te-

vékenységet tudhat maga mögött.

Célja segíteni, tanácsokkal, ismere-

tekkel ellátni az olyan szülőket, akik

autista gyermeket nevelnek. Rend-

szeresen szervez számukra klubfog-

lalkozásokat, szeptemberben pedig

tudásformáló szakmai napot tartot-

tak Galántán, mely iránt nagy volt az

érdeklődés. Slezák Erika – maga is

egy autista fiú édesanyja – magyaror-

szági szakembert és Asperger-szind-

rómás tapasztalati szakértőket hívott

meg a rendezvényre, melynek társ-

szervezői a Helyi és Regionális Kul-

turális Dolgozók Egyesülete (Galán-

ta) és a Galántai Népművelési Köz-

pont voltak, támogatója pedig a szlo-

vák kulturális minisztérium.

Árnics Katalin gyógypedagógiai ta-

nár és pszichopedagógus, a szakmai

nap előadója közel harminc éve fog-

lalkozik autizmussal élő gyermekek-

kel és családjukkal. Jelenleg a győri

Apor Vilmos Katolikus Iskolaköz-

pontban dolgozik, és magánpraxist is

folytat. Óvodáskortól középiskoláig

segíti az iskolai integrációs munkát, és

egyéni fejlesztő foglalkozásokat vezet. 

Előadásában elmondta, hogy az

idők folyamán változott az autizmus

meghatározása: „Az autizmus átható

idegrendszeri fejlődési zavar. A sze-

mélyiség összes rétegére kihat, és

alapvetően meghatározza az érintett

embert. A szakemberek az elmúlt

években megkülönböztették az ún.

aspergeri állapotot: ezt a diagnózist a

jó értelmi képességű, beszédes, inkább

szereplésre vágyó érintettek kapták. A

kutatók mostanra arra az álláspontra

helyezkedtek, hogy az Asperger-tü-

netegyüttes ugyanúgy az autizmus

spektrum része, tehát nincs szükség az

elkülönítő megnevezésre, együttesen

spektrum zavarként említik az állapo-

tot.”

Az autizmus spektrum zavart Ár-

nics Katalin szemléletesen így jelle-

mezte: „Egy hosszú egyenest kell el-

képzelni – ez a spektrum. Ennek

egyik végén vannak a súlyosan érin-

tett, értelmileg sérült, esetenként be-

szédképtelen személyek, a másik vé-

gén az akár kimagasló értelműek. A

kórképre jellemző három terület

azonban mindegyiküknél sérült. Ezek

a területek a kommunikáció, a szociá-

lis kapcsolatok és a fantázia világa.

Lorna Wing volt, aki ezt a triászt

meghatározta, ehelyett azonban most

diádról, vagyis két terület érintettsé-

géről olvashatunk a szakirodalomban,

ugyanis a kommunikáció és a szociá-

lis értés területeit együtt kezeljük már.

Emellett persze érdemes megjegyezni

az érzékelés, észlelés területén meglé-

vő eltéréseket is. Az autizmussal élő

személy gyakran másképp érzékel,

mint egy átlagos, neurotipikus em-

ber.”  

A gyakorló szakemberek, pedagó-

gusok egyre több autizmussal élő

gyermekkel találkoznak. Ennek okát

az előadó – nemzetközi statisztikai

adatokra utalva – a korai felismerés

hatékonyságában látja. Tehát valószí-

nűbb, hogy „nem az esetszám nőtt,

hanem a képzettebb, olvasottabb

szülők, pedagógusok előbb észreve-

szik az eltérő fejlődés jeleit”. Bár a

tünetek elég korán jelentkeznek, Ár-

nics Katalin úgy tapasztalja, hogy a

gyakorlatlan szülők, sőt a szakembe-

rek egy része is az igen korai tünete-

ket csak utólag tudja értelmezni. Mi-

lyen tünetekről van szó? „Rendkívül

fontos a felsorolás előtt megjegyez-

nem, hogy egy tünet nem tünet! Te-

hát ez olyan állapot, ahol a diagnózis

kimondásához több eltérésnek

együttesen kell megjelennie. A kuta-

tók azt állítják, hogy akár már hat

hónapos korban is felállítható az au-

tizmus diagnózis, ellenben egysze-

rűbb és elfogadhatóbb azt mondani,

hogy hároméves korban már bizto-

san észlelhetők a tünetei, és el is

kezdhető a korai fejlesztés. Többnyi-

re a megkésett beszédfejlődés, az

azonossághoz való ragaszkodás, in-

dokolatlan félelmek, sztereotip játék-

tevékenység fedik le a korai eltérése-

ket. Tudni kell azonban, hogy az au-

tizmus veleszületett állapot, tehát a

születés pillanatában jelen van.”

Az előadásból azt is megtudtuk,

hogy bár a statisztikai adatok azt mu-

tatják, hogy az autizmus négyszer

annyi fiút érint, mint lányt, egy közel-

múltban megjelent tanulmány szerint

óvatosan kell bánni ezzel az adattal.

Elképzelhető ugyanis, hogy több az

érintett lány, csak náluk eltérően je-

lentkezhetnek a tünetek, több lehet a

rejtőzködő, felderítetlen eset. „Ez az

állapot jelentős stresszel, nagy szenve-

déssel jár, fontos a felismerése, hiszen

megfelelő hozzáállással sokat lehet az

életminőségen változtatni. A felderí-

tetlen állapotban szenvedő lányoknak

igen nehéz lesz az életük, gyakran vál-

nak áldozattá.”

Tudásformáló rendezvény az autizmusról

Árnics Katalin
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Ahogy hallhattuk, a spektrum tág, a

szélén akár kimagasló értelmű szemé-

lyek is vannak, köztük olyanok, akik

valamilyen területen világhírnévre

tettek szert. Néhányat közülük Árnics

Katalin is megemlít: „Van egy ked-

venc könyvem – a sok közül –, mely-

nek az a címe, hogy A kisfiú, aki

imádta a matekot. Ebben Erdős Pál, a

világhírű matematikus hihetetlen

gondolkodásába nyerhetünk bepillan-

tást. Bár nincs külön leírva, de a törté-

netből nyilvánvaló, hogy a tudós is

érintett lehetett. Különböző, mint én

a címe a másik könyvnek, amelyből

gyakran mesélek a növendékeimnek –

ebben autizmussal érintettként emlí-

tik Einsteint, Andy Warhol amerikai

képzőművészt, Kandinszkij orosz

absztrakt festőt, írót, Mondrian hol-

land absztrakt festőt, Newtont, Niko-

la Tesla feltalálót, sőt Andersent, a

meseírót is.” 

A galántai rendezvényen is bemu-

tatkozott két tehetséges Asperger-

szindrómás autista. Mindketten ta-

pasztalati szakértők, és az interneten,

valamint iskolákban, intézmények-

ben, mindenütt, ahová meghívják

őket, megmutatják, milyen a világ au-

tista szemmel, milyen problémákkal

szembesülnek naponta, és milyen

megküzdési stratégiákkal képesek

megoldani a felmerülő nehézségeket.

Oravecz Lizankát, aki élete történeté-

ről Orosz Ildikó közreműködésével

könyvet írt, és Fekete Gy. Viktort, aki

grafikus, író, teológus, a későbbiekben

mutatjuk be olvasóinknak.            (t)

A hallgatóság

A feltétel nélküli elfogadásról
Akadálymentesítés a szívekben és a

fejekben címmel szakmai napot tar-

tott a Carissimi Nonprofit Alap. A

Selye János Egyetem Református Te-

ológiai Kara és a Komáromi Protes-

táns Nőegylet társszervezésében ok-

tóber elején megvalósult, nagy érdek-

lődés övezte rendezvénynek a Selye

János Egyetem Konferencia-köz-

pontja adott otthont.

A hallgatóság soraiban nemcsak

szakemberek: pedagógusok, pszicho-

lógusok, gyógypedagógusok, segítők,

hanem szülők és akadályozott fiatal

felnőttek is ültek, köztük balassagyar-

mati vendégek is, és érdeklődéssel

hallgatták az előadókat, valamint az

értelmi sérült fiatalok galántai vers-

fesztiváljának résztvevőit: Árendás

Katalint, Nagy Zsuzsannát és Siliga

Andreát – az ő tolmácsolásukban

vers, dal, mese hangzott el. 

Az egybegyűlteket Lévai Attila, a

Református Teológiai Kar dékánja és

Bauer Edit, a Carissimi kuratóriu-

mának tagja köszöntötte. A levezető

elnök Forró Zsuzsanna gyógypeda-

gógus, a dunaszerdahelyi gyógypeda-

gógiai tanácsadó vezetője volt.

Strédl Terézia pszichológus-

gyógypedagógus, az egyetem tan-

székvezetője nyitóelőadásában több-

ször is hangsúlyozta: a másság elfoga-

dása a megfelelő szóhasználattal is

kifejezhető. A fogyatékos megnevezés

bántó és kirekesztő lehet, míg az aka-

dályozott a lényeget fejezi ki. Szerinte

fontos kiemelni a feltétel nélküli elfo-

gadást. Nemcsak a családban kell el-

sajátítani a nem dirigálni, nem kriti-

zálni alapelvet, hanem szélesebb kör-

ben – az egész társadalomban is. Tu-

datosítani kell: a tisztelet mindenki-

nek jár.

Fábri Lászlóné szociális munkás, a

Nógrád megyei Éfoész Elfogadásért

Önérvényesítő Egyesület alelnöke az

önérvényesítés jelentőségéről tartott

előadást. Lényeges, hogy a fogyaté-

kossággal élő emberek a mindenna-

pokban tudják képviselni és merjék

felvállalni önmagukat, képesek legye-

nek érvényesíteni érdekeiket: meg

tudjanak állni az épek világában. Ma-

gyarországon az önérvényesítő cso-

portokban folyó képzést önérvényesí-

tő kézikönyv és munkafüzet segíti.

Dunkel Norbert négy év múltán

tért vissza hozzánk. A sokoldalú deb-

receni zenetanár, filozófus, előadó-

művész és zeneszerző, a magyaror-

szági zeneterápia egyik úttörője ze-

ne- és meseterapeutai tapasztalatait

adta át. A zene lényegéről és sokféle

hatásáról szóló, nagyszerűen felépí-

tett, sokfelé ágazó, mégis összefogott,
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önmagában teljesnek mondható elő-

adása után (amelynek feszességét ki-

válóan előadott zenei betétek oldot-

ták), délután a mesével folytatta. A

mai gyermekek elhanyagoló társada-

lomban, figyelem, szeretet és rájuk

szánt idő nélkül nőnek fel. A mesélés

kiváló alkalom a szeretetmegnyilvá-

nulásra, élethelyzetek értelmezésére,

elfogadására, helyes megélésükre.

Ugyanis az igazi mese nem akármi-

lyen történet, hanem a valóság fan-

tasztikus másolata. Az a közeg,

amelyben a felnövekvő-fel-

növelendő gyermeknek a

felnőtthöz fűződő kapcso-

lata még közeli, személyes –

mondhatni, akadálymentes.

A mese egyensúlyt és har-

móniát teremt. „Dunkel

Norbert minderről úgy be-

szélt, mintha maga is sze-

mélyes jó barátunk volna,

az előadó és hallgatósága

között nem volt távolság.

Előadásmódja egészségeset

és akadályozottat egyaránt

magával ragadott, elhittük

neki, hogy a süteményes

papírtányér a ragyogó nap,

és ámulva néztük, hogyan

válik kezében a menzáról

felhozott kanál és villa a

rögtönzött mese szereplő-

jévé. És megtapasztalhattuk a mese

gyógyító erejét. Köszönjük” – fejtette

ki véleményét az egyik résztvevő. Az

előadó Mese-beszéd – a meseterápia

alapjai című könyve a dunkelnorbert.hu

honlapról letölthető.

M. Nagy László Helembán élő fo-

tóriporter az ipolytölgyesi szeretet-

otthon mindennapjairól nagy empá-

tiával készült, díjnyertes kisfilmjeit

mutatta be. A látottak mélyen meg-

érintették a teremben ülőket, sokuk-

nál a zsebkendő is előkerült.

Az előadások alatt két másik te-

remben foglalkozásokat tartottak sa-

játos nevelési igényű gyermekek és

fogyatékossággal élő fiatalok számá-

ra. Volt zenés foglalkozás Süll Kinga

egyházzenésszel, a Református Teo-

lógiai Kar óraadó tanárával és önér-

vényesítő csoportfoglalkozás Fábri

Lászlóné irányításával, Sylvia Bebla-

vá, Halász Márta, Hosnedl Natália,

(Komáromi Karitász), Szabó Márta

(Sárga Rózsa PT, Kisújfalu) és Zup-

ko Mária (Carissimi) pedig kézmű-

ves-foglalkozást tartott. Volt gyöngy-

fűzés, papírhajtogatás, ragasztás, nyí-

rás, képeslapkészítés, angyalkafestés,

pamutmadárka-készítés. Az elkészült

tárgyakat boldogan és a jól végzett

munka örömével vitték haza. Nem

egy közülük karácsonyi meglepetés-

ként szolgál majd.

Köszönjük mindenkinek, aki hoz-

zájárult a rendezvény sikeréhez: az

előadóknak, foglalkozásvezetőknek,

Körtvélyesi Piroskának, a Komáromi

Protestáns Nőegylet elnökének és

férjének; a nőegylet tagjainak kö-

szönjük a sok finom süteményt, a szí-

vüket sütötték bele. Köszönetünket

fejezzük ki a Bethlen Gábor Alapnak

és Csáky Pál EP-képvise-

lőnek az anyagi támogatá-

sért, a Selye János Egye-

tem vezetőségének a ter-

mek biztosításáért, M.

Nagy Lászlónak a helyszí-

nen készített fényképekért,

Csiffáry Ildikónak, a zene-

iskola tanárának a hang-

szerért s az önkéntes egye-

temi hallgatóknak a segít-

ségért. 

Reméljük, hogy ez a nap

is hozzájárult az ép és a sé-

rüléssel küszködő emberek

közötti akadályok leküzdé-

séhez. 

(h, t)

Fényképes összeállításunk 

a hátlapon.

Forró Zsuzsanna és Dunkel Norbert

Bauer Edit
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A pozsonyi Tóth Nagy Éva tizennégy évig foglalko-

zott Angliában és Tanzániában sajátos nevelési igényű

(SNI) gyermekekkel. Az alábbiakban a tapasztalatait

adjuk közre.

Hogyan kerültél kapcsolatba sajátos nevelési igényű

gyerekekkel?

Menjünk vissza egészen a múltba. Van egy mozgássé-

rült húgom. Nyolcéves vol-

tam a születésekor, és öcsém-

mel együtt kezdettől fogva

be voltunk vonva a »babázás-

ba«. Tehát testközelben nőt-

tünk föl a fogyatékosság

egyik formájával. Ez teljesen

természetes volt számunkra,

és az is, hogy amiben tu-

dunk, segítünk. Ez a körül-

mény a fogyatékossággal

élők iránt érzékenyebbé és

empatikusabbá tett bennün-

ket, mint az átlagember.

Gondolom, hogy tudat alatt

valahol munkált bennem.

Annak idején eljátszottam a

gondolattal, hogy konduktor

leszek, és Budapesten a Pető

Intézet főiskolájára fogok

járni, de végül elvetettük a

gondolatot. Angol szakon

végeztem Szombathelyen a

tanárképző főiskolán. 2004-

ben kimentem Angliába dol-

gozni, és 2006-ban kerültem

egy olyan középiskolába,

ahová sajátos nevelési igényű tanulók jártak. Assziszten-

si állást hirdettek tanár mellé, és megpályáztam, mert is-

kolába szerettem volna kerülni. Felvettek, mert jól tud-

tam angolul, és volt tanári diplomám. Egy évig dolgoz-

tam asszisztensként.

Mi ott az asszisztens feladata? 

Angliában a normál állami iskolákban akkor alkalmaz-

nak asszisztenst, ha sérült gyermek van az osztályban. A

gyermek akkor jogosult asszisztensre, ha egy véleménye-

ző bizottság, amely előtt a szülővel meg kell jelennie,

megállapítja a sérülés mértékét, és erről hivatalos szakvé-

leményt állítanak ki. Ez a papír feljogosítja arra, hogy az

állami intézményben legyen mellette asszisztens. Ha na-

gyon súlyos a sérülése, önálló asszisztensre jogosult, a ke-

vésbé súlyos esetekben az osztályban egy asszisztens van,

aki az összes gyereket segíti. Tehát Angliában integrálják

a sérült gyerekeket, és asszisztenst kapnak. Ezt az önkor-

mányzat fizeti. Megszervezik azt, hogy a gyermekek isko-

labusszal vagy taxival eljussanak az iskolába, nem a szü-

lőknek kell vinni-hozni őket; állami támogatás is van rá.

És arra is, hogy a család felvehessen segítőt, asszisztenst.

Ez szociális munkás, aki a gye-

reket iskola után ide-oda tudja

vinni, klubokba, valamilyen

sporttevékenységre. Olyan

szolgáltatás is van, hogy egy

évben bizonyos számú napon,

hétvégén a gyermek nem ott-

hon alszik, hanem befogadó

családoknál vagy befogadó

központban. Oda is a szociális

munkás viszi el, hogy teher-

mentesítsék a szülőket. Ez jó

neki, környezetváltozás, maga-

fajta gyerekekkel játszhat, és a

szülők is fellélegeznek arra az

egy-két napra. Angliában na-

gyon komoly támogatási rend-

szer van. 

Hogy történt ez abban az

iskolában, ahol dolgoztál?

Ott minden tanuló sajátos

nevelési igényű volt, de nem

mindegyiknek volt róla hiva-

talos papírja. A 12-13 fős osz-

tályban általában egy asszisz-

tens van, a tanár mellett az

összes gyereket segíti abban,

amiben szükséges. Például nyelvtanórán a gyerekek há-

rom különböző szintű csoportra vannak osztva. A tanár

a legmagasabb szinten levő néggyel foglalkozik, mert

gyorsabban tud velük haladni. Az asszisztens a leggyen-

gébb négynek segít: ha kell, meghúzza a vonalat a füzet-

ben, odaviszi a ceruzákat, elmagyarázza, ha valamit nem

értenek, vagy kikíséri a gyereket a mosdóba. Tanár és

asszisztens szorosan együttműködik, egymás munkáját

segítik és kiegészítik, közben mindketten mozognak a

csoportok között. Nagyon súlyos mértékben fogyatékos

gyermek – ha van róla papírja – az SNI-iskolában is

kaphat önálló segítőt, ezért előfordul, hogy az osztály-

ban van még egy segítő, aki hivatalosan csak az övé, de

Tóth Nagy Éva tanzániai maszáj öltözetet viselő 
kolléganőjével

Sajátos nevelési igényű gyerekek között
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azért másnak is segít. Nálunk 150-ből talán két ilyen

gyerek volt: egy súlyos fokban látássérült kisfiú – a mel-

lé rendelt asszisztens például a számítógépen kinagyí-

totta neki a szövegeket – és egy súlyosan autista, aki bár-

mikor fogta magát, és kirohant az óráról, az asszisztense

meg utána. Nem könnyű az SNI-iskolában, még ha ki-

sebb is az osztálylétszám. A tizenkét gyerekből három

viselkedési problémás, három a spektrum különböző fo-

kán levő autista, egy hallás-, egy látássérült, kettő

Down-szindrómás volt, egy pedig olyan, akinek konkrét

sérülése nem volt, de lassabban tanult, és a többségi is-

kolában lemaradt. Ezt úgy összehozni, hogy mindenki a

maga szintjén kapja az információkat, és haladjon is a

tanulásban, nem könnyű.

Milyen korú gyerekek voltak az iskolában?

Angliában a középiskola hetedikestől tizenegyedikes

korig tart. Érettségivel is végződhet, de a mi iskolánkban

csak nagyon kevesen jutottak el arra a szintre. Kapnak

egy végzettséget igazoló bizonyítványt, és a jobb képes-

ségűek probléma nélkül mennek tovább kétéves képzés-

re az ún. college-ba, ahol a kőművestől kezdve az autó-

szerelőn keresztül a pékig bármilyen szakmát tanulhat-

nak. A rendszer biztosítja azt, hogy a szakképző iskolá-

ban is legyen asszisztense a sérült gyermeknek. 

Egy év elteltével hogyan folytattad?  

Megürült egy tanári hely, és megkérdezték, hogy vol-

na-e kedvem tanárkodni ugyanott. Természetesen volt.

Kezdetben csak egy tantárgyat tanítottam, majd fokoza-

tosan mindet. Az utolsó évben, tavalyelőtt kaptam egy

osztályt, osztályfőnök lettem hetedikben. A színvonal

nem olyan magas, sokan normál iskolából jönnek, mert

nem bírják a tempót. Angliában cél az integráció. Integ-

rálják őket, és a szülők pár év múlva rájönnek, hogy nem

megy. A tehetségesebbek asszisztens segítségével meg-

birkóznak a normál iskolával, olyan is akad, aki esetleg

eljut főiskolára, egyetemre, de nagyon kevés. Az integrá-

ció nem működik úgy, ahogy szeretnék. Ezek a gyerekek

valamilyen szakmát tanulnak, az ügyesebbek rögtön el is

tudnak helyezkedni. Pincér, szakács, kőműves, kertész, a

lányok elmennek fodrásznak, sminkesnek, óvodai asz-

szisztensnek, volt, aki számítógépes kurzust végzett, bol-

ti eladó lett. Ezek a foglalkozások Angliában nem any-

nyira lenézettek, mint nálunk. A gyerekeknek pedig ha-

talmas mérföldkő, hogy van a kezükben szakma. 

Miben különbözött az asszisztensi és a tanári munka?

Az asszisztenskedést nem nagyon szerettem, mert in-

kább tanítottam volna. Ha tanári képesítésű a segítő, lát-

ja, hogyan lehetne jobban tanítani, hogy a gyerekek job-

ban megértsék. Sokszor szerettem volna felállni és cserél-

ni a tanárral, hadd magyarázzam el nekik, mert láttam,

hogy nem értik. Meg számomra nem volt túl lelkesítő,

hogy a tanár kiküldjön fénymásolni vagy papírokat ra-

gasztgatni. A tanár munkája annyival nehezebb, hogy

rengeteget kell készülnie. Nincsenek tankönyvek, nekem

kellett mindent kitalálnom, böngészni az interneten,

anyagokat összeszedni, a tananyagot összeállítani. 11 éven

keresztül feladatlapokat készítettem minden tantárgyból,

nyomtattam és fénymásoltam. Végtelen türelem kell hoz-

zá, hogy akár másnap mindent újra kezdjünk, mert a gye-

rek nem emlékszik az előző nap tanultakra. Teljesen más,

szorosabb a tanár-diák kapcsolat, sokkal bensőségesebb,

sokkal közelibb, mint egy normál iskolában. A tanár vala-

hol szülő is, mert a gyerekek fizikailag is, lelkileg is sokkal

sérülékenyebbek az átlagosnál, érzékenyebbek, esetleneb-

bek, segítségre szorulnak. Sokszor kértek segítséget olyan

probléma megoldásához, amelyet az átlagos fejlődésű

gyermek gond nélkül megold. 

Hogyan kerültél Tanzániába? 

Az SNI-iskolában volt egy belga kolléganőm, aki

Mexikóba ment nemzetközi iskolába tanítani. A nem-

zetközi iskola olyan iskola, amely a világ bármely részén

nem a helyi nyelven oktat, hanem angolul. A helyi gaz-

dagok – ők meg tudják fizetni a borzasztóan magas tan-

díjat – és az ott dolgozó külföldiek gyerekei járnak oda,

utóbbiaknak a cégük fizeti. Elkezdtem én is ezzel a gon-

dolattal foglalkozni, hogy előrelépés lenne számomra,

mígnem két évvel ezelőtt bejelentkeztem egy nemzetkö-

ziiskola-hálózatba. Elmentem Londonban egy három-

napos állásbörzére, ahol nemzetközi iskolákba hirdettek

állásokat, és 200-nak az igazgatója volt jelen. A világon

bárhová szívesen mentem volna, egy kontinens nem

vonzott: Afrika. Ennek ellenére éppen egy afrikai isko-

lába hirdettek nekem megfelelő munkát. Gondoltam,

hogy miért ne. Elmentem az előadásukra, és annyira tet-

szett, hogy jelentkeztem interjúra az igazgatónál. Még

ott helyben felajánlották nekem az állást. Egy tanzániai

nemzetközi iskola SNI-részlegének a vezetője lettem.

Így kerültünk a családdal együtt a Kilimandzsáró lábá-

nál fekvő Moshiba. Mindennap ráláttunk a csúcsra, ab-

ból a kisvárosból indulnak neki a hegymászók. 

2017 januárjában kaptam meg a munkát, fél évünk

volt rá, hogy felszámoljuk angliai életünket. Augusztus

elején kiköltöztünk, egy hét múlva elkezdődött a tanítás,

és egy évig vezettem az SNI-részleget. Olyan gyerekek-

kel foglalkoztam, akiknek valamilyen problémájuk volt.

Sokan voltak diszlexiások, egy súlyosan halláskárosodott

fiú, viselkedésproblémások, írás-olvasásban elmaradtak.

Mivel azonban szinte senkinek sem volt diagnózisa, sö-

tétben kellett tapogatózni. Valójában két évre szólt a

szerződés, de vízumbonyodalmak jöttek közbe, ezért egy

év után hazajöttünk. Tanzániában mindent borzalmasan

nehéz, bonyolult elintézni. Az iskolát, a munkámat na-
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gyon szerettem, a gyerekeim is nagyon szerettek odajár-

ni, az oktatás színvonala rendkívül magas. A tanárok

90%-a brit és amerikai, de azért helyiek is vannak kö-

zöttük. Végre olyan munkám lett, hogy nem osztálytanár

voltam, nem tantárgyakat tanítottam, hanem kivittem

azokat a gyerekeket az óráról, akikkel foglalkozni kellett.

Eggyel vagy kis csoportban, legfeljebb néggyel egyszer-

re. Egyéni vagy kiscsoportos fejlesztést végeztem; min-

dig ilyenre vágytam. Írás-olvasás, helyesírás, hangtan. 

Milyen volt ott az élet?

Tanzániában nyugati embernek nagyon nehéz élnie.

Borzalmas a szegénység, tényleg olyan, mint amit a té-

vében látunk: emberek mezítláb mennek az utcán, cipe-

lik az 50 kiló banánfürtöt a fejükön. Az ország fejletlen,

aszfaltutak sincsenek, mindenhol por van, az ottaniak az

út mentén a porban járnak. Nagy a korrupció, kis csú-

szópénzzel bármit el lehet intézni. Kivéve a vízumot.

90%-ban ez volt az oka a hazajövetelünknek. Az, hogy

szegénység van, hogy nem volt mindig áram, meleg víz,

eleinte gondot okozott, de a tanév végére megszoktuk a

nehézségeket.

Helyiekkel is kapcsolatba kerültetek?  

Helyi gyerekekkel igen, a tanulók 70%-a az ottani

elit gyereke volt.

Ők meg tudták fizetni?

Élnek ott igen gazdag emberek is, gyártulajdonosok.

Nem adják be ottani iskolákba a gyereküket, mert azt

akarják, hogy angol nyelven tanuljanak. A tanzániai isko-

lák nagy részében szuahéli nyelven folyik az oktatás, rend-

kívül alacsony színvonalúak, a tanárok sokszor be sem

mennek az iskolába, annyira rosszul fizetik őket. Egy osz-

tályban negyven-ötvenen is vannak, és nincs tanár. Állító-

lag vannak helyi angol iskolák is, de

akik bennük tanítanak, nem olyan

képzettek, és az ottani oktatás is

pénzbe kerül. Az elit nemzetközi is-

kolába adja a gyerekét, tudja, hogy

azokban nyugati végzettségű nyugati

tanárok tanítanak, viszont nagyon

borsos az ára. De akinek cukorgyára

van Afrikában, megengedheti magá-

nak. A helyieken kívül voltak japán

családok, németek, hollandok, kana-

daiak, belgák.

Milyenek voltak a gyerekek? Ilyen

nemzetközi közösségben hogyan vi-

selkednek? Hogyan lehetett velük

szót érteni?

A mi iskolánkban nagyon ara-

nyosak voltak. A helyi gazdag szülők

gyerekei jól tudnak angolul, hiszen

óvodáskoruk óta nemzetközi iskolában nőnek fel. Két-

nyelvűek: a helyi nyelvek közül a szuahéli a legelterjed-

tebb, de az angolt is anyanyelvi szinten beszélik. Tehát

konkrétan szót érteni nagyon könnyű volt velük, és a vi-

selkedésben sem éreztem különbséget a helyi és az angol

gyerekek között. Kedvesek, barátságosak, nyitottak, sze-

retik a zenét. Nagyon muzikálisak, vérükben van a moz-

gás, a tánc, az éneklés, sok jó énekes volt az iskolában.

Nem éreztették azt, hogy az apukájuk havi félmillió dol-

lárt keres. A legtöbb ilyen iskola Afrikában kollégium is,

bentlakásos. Ezeket a gyerekeket gyakorlatilag mi, a kol-

légiumi tanárok neveltük. Aki kiskorától ilyen bentlaká-

sos iskolában él, csak ritkán találkozik a szüleivel. Ami a

közösséget illeti, nagyon jó társaság volt. Kicsit féltünk,

hogy milyen lesz a gyerekeknek meg nekünk is egy tel-

jesen ismeretlen ország ismeretlen közösségébe bele-

csöppenni. És az első pillanattól kezdve a gyerekeknek is

rengeteg barátjuk lett, több, mint Angliában, meg ne-

künk is. Főként a tanárok, a családjuk és egy-két helyi

család. Az iskolán belül szegregáció, diszkrimináció nin-

csen, mindenki mindenkivel barátkozik. Természetes

módon a fehér családok összetartanak, hiszen egymásra

vannak utalva, de a helyi kollégákkal is jó volt a viszo-

nyunk. Az asszisztensek – minden osztályban volt – he-

lyiek, tanzániaiak és néhány kenyai. Magasan képzett

szakemberek ők is, mind nagyon jól beszélt angolul. Ide

csak a legjobbakat veszik fel. 

Ez általános iskola, háromtól tizennyolc éves korig –

az első évfolyamokat nem óvodának hívják, hanem isko-

lai előkészítőnek. Angol rendszerű, az érettségi 16 éves

korban van. Utána lehet jelentkezni az IB-programba,

nálunk is van, IB-baccalaureátus a neve. Kétéves képzés,

Az általános iskola úszócsapata
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Gyeszat László tizenöt éves koráig

ugyanolyan fiú volt, mint bárki más,

tele vágyakkal, tervekkel. Ügyes kezű

volt, szeretett bütykölni, szerette a

gépeket, ezért a mezőgazdasági gép-

szerelői szakmát választotta. Egy vá-

ratlan betegség azonban mindent

megváltoztatott. A most huszonhat

éves fiatalember csak segítséggel tud

pár lépést megtenni, beszédképessé-

gét is elveszítette, így nagyon nehe-

zen kommunikál a környezetével.

Egyetlen támasza az édesanyja, aki –

sokszor a lehetetlent is megpróbál-

va – mindent megtesz azért, hogy fia

életét könnyebbé tegye. Történetüket

Gyeszat Aranka mesélte el. 

– Csallóközaranyosról származom.

A férjem komáromi volt, ott is lak-

tunk, de családi házra vágytam, és a

barátaim segítségével Búcson találtam

megfizethetőt. Időközben elváltam a

férjemtől, ő inkább az alkoholt válasz-

totta, nem bennünket. Ketten marad-

tunk a fiammal, családfenntartó let-

tem. A komáromi cipőgyárban dol-

goztam közel húsz évig, majd Diósze-

gen kaptam munkát. Közben megbe-

tegedtem, megerőltettem a kezemet a

monoton munkában, egy évig beteg-

állományban voltam.

Amikor elváltam, akkor kezdődött

Lacika betegsége. Kilencedikes volt,

épp az év végi bankettre készültünk,

amikor a lépcsőn menet elesett. Meg-

ütötte az orrcsontját, nem mehetett el

a bankettra sem, de ki gondol ilyenkor

arra, hogy nagy baj lehet? Szeptem-

berben az ógyallai mezőgazdasági is-

kolába kezdett járni, mezőgazdasági

gépszerelő szeretett volna lenni. Az

első héten felhívtak az iskolából, hogy

menjek a fiamért, mert nem látja sem

a táblán, sem a könyvben a betűket,

kettős látása és homályos látása van.

Elvittem Komáromba szemorvoshoz,

de rendben találták a szemét. Ő azon-

ban továbbra is állította, hogy nem lát,

a doktornő meg azt kérdezte, hogy

egyáltalán tud-e olvasni. Pedig nem-

csak a betűket nem látta, hanem a tár-

gyakat, embereket is csak homályo-

san. Elvittem a kórházba – akkor már

csak úgy tudott menni, ha tapogatta a

falat. Azzal adták haza, hogy biztosan

nem akar iskolába járni, ezért állít

olyasmit, ami nem fedi a valóságot.

Ajánlották, hogy sportoljon, ússzon.

Mondtam a főorvos úrnak, hogy ha

nem akarna iskolába járni, akkor ott-

hon maradhatna, én nem kényszerí-

tettem rá, hogy tanuljon. De a műsze-

rek azt mutatták, hogy minden rend-

ben van, és nem hittek a gyereknek. 

A diagnózis

– Időközben az arca jobb fele és a

keze meg a lába is zsibbadni kezdett,

ezért elvittem Újvárba a gyerekosz-

tályra. Vettek tőle gerincvelőt, és a fő-

orvos az eredmény alapján azt mond-

ta, hogy 90%, hogy sclerosis multi-

plex. Nekem akkor még ez nem mon-

dott semmit, de bevitt az irodába és

elmagyarázta. A gyerek jobban lett az

infúzióktól, tovább járhatott iskolába.

Aztán megint előjött az egyensúlyza-

var, zsibbadás. Egy barátnőmtől, aki

Pozsonyba hordta a fiát orvoshoz, el-

kértem egy idős docens telefonszá-

mát; felhívtam, és elmondtam neki a

tüneteket. Be kellett feküdnie a kra-

márei kórházba, ahol sajnos, megerő-

Egy anya, aki nem ismer lehetetlent

az érettséginél magasabb, de még középiskolai végzett-

séggel. A nemzetközi iskolákra jellemző. Tehát általános

iskola 16 éves korig, plusz két év IB-diploma-képzés.

Ha megvan az IB-diplomájuk, a világ legjobb egyete-

meire is be tudnak jutni felvételi nélkül.

A tanítványaid nyilván nem voltak ennyire jók.

Én elsősorban az általános iskolai részlegen tanítot-

tam, és a lemaradó gyerekekkel foglalkoztam, akik nem

mindenben tudtak lépést tartani az osztállyal.

Ezek szerint olyan gyerekeket is felvettek az iskolá-

ba, akik nem voltak annyira tehetségesek? Vagyis ott is

a pénz beszél?

Igen, így van. A nemzetközi iskolák nagyon magas

szintű képzést nyújtanak, az átlagos iskoláknál magasab-

bat, elviekben. Elég szelektívek ezek az intézmények, a

legjobbakban azért megszűrik, hogy kit vesznek fel. Ná-

lunk, Tanzániában mindenkit felvettek, aki ki tudta fizet-

ni a havi ezer dollárt, mert kell a pénz az intézmény fenn-

tartására. Ebből adódott, hogy nagyon sok gyerek nem tu-

dott lépést tartani a viszonylag magas színvonallal, tehát

lemaradtak – így volt munkám.

Most, hogy hazajöttetek, hogyan tervezitek a jövőtö-

ket? 

Én 14 évig tartózkodtam külföldön, a férjem 18 évig

élt Angliában, tehát még tovább volt távol. Hazajöttünk,

hogy egy kicsit együtt legyünk a családdal, a gyerekek

jobban elsajátítsák a magyar nyelvet. Ők Angliában szü-

lettek, angol iskolákba jártak, az angoljuk erősebb, mint

a magyar. Azt gondoltuk, hogy kipróbáljuk, tudunk-e

itthon élni, a gyerekek be tudnak-e kapcsolódni az itte-

ni oktatási rendszerbe. Én a pozsonyi brit iskolában fo-

gok a sajátos nevelési igényű gyerekek fejlesztésével fog-

lalkozni. Azért munkál bennem a kisördög, hogy ha

egyszer bekerültem a nemzetközi körforgásba, amire

annyira vágytam, akkor nem lehet, hogy egy év Tanzá-

nia, és elfelejtjük az egészet. Továbbra is figyelem az ál-

láshirdetéseket.

Tóth Erika
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sítették a diagnózist. Mondták, hogy

lehet ezzel élni, kordában lehet tarta-

ni, vannak rá gyógyszerek, injekciók,

infúziók. Ez tizenegy éve történt, La-

cika 15 éves volt. 

Mikor betöltötte a tizenkilencet,

átkerültünk a főrévi kórházba Ľubo-

mír Lisý professzorhoz. Tünetmente-

sen élt, gyenge volt, lassú, de el tudta

végezni az otthoni feladatait. Befejez-

te az iskolát, és részleges rokkantsági

nyugdíjba került. Nagyon szeretett

volna munkába állni, de nem lehetett,

mert gyakran volt kórházban, meg

nem is bírt. Rövidített munkaidőre el-

engedtem Bátorkeszire a cipőgyárba,

könnyű munkákat kapott, söpröge-

tett. Örült, mert emberek között volt,

az asszonykák is szerették, hogy mi-

lyen kedves, aranyos. Mondták, hogy

intelligens, művelt, szeretett olvasni.

Majd ez a négyórás munka is megter-

helő lett az izomzatára, és az orvos el-

tiltotta tőle. Járt rehabilitációra, Po-

zsonyba hordtam havonta infúzióra. 

Ápolási díjon otthon

– Tavaly november vége felé kez-

dett lelassulni a beszéde. Panaszko-

dott, hogy a jobb keze nem úgy mű-

ködik, ahogy kellene, a cipőjét már

nem tudta bekötni, nem tudta rende-

sen fogni a poharat. Rögtön hívtam a

professzor urat, és november 28-án

befeküdtünk az idegosztályra. Az

MR-vizsgálat nagy gyulladást muta-

tott ki a beszédközponton, és sajnos,

kimutatták nála a JC-vírust, amely

agygyulladást okoz. 

Át kellett mosni a vérét, minden

kezelést megkapott, amit ők úgy gon-

doltak, hogy orvosilag lehetséges, de

nem hatottak: a szervezete nem rea-

gált, sőt romlott az állapota. Nem tu-

dott beszélni, mozogni, nyelni, fekvő-

beteg lett. Januárban hazavittem.

Egyedül vagyok, emelgetnem kellett,

meg etetni-itatni, de nem ment le a

torkán semmi. Megint felhívtam a

professzor urat; azt mondta, hogy

azonnal vigyem be a komáromi kór-

házba. Az orrába szondát tettek, azon

keresztül kapta a vizet meg az infúzi-

ókat, hogy ki ne száradjon, és mivel

nem tudott nyelni, gyomorszondát is

kapott, hogy azon keresztül tápláljam.

Nem mozgott, megfordulni sem tu-

dott az ágyon, csak a szemével kom-

munikált. Javasolták, hogy adjam spe-

ciális szociális intézménybe, ahol napi

huszonnégy órás ápolást biztosítanak

számára. De én eldöntöttem, hogy

hazaviszem, aztán meglátjuk, mi lesz.

A munkámat otthagytam, és ápolási

díjon otthon maradtam vele. Az

egészségbiztosítótól kaptunk kere-

kesszéket és állítható elektromos

ágyat; ez nagy segítség volt.

„Mindent felírtam egy füzetbe”

– Február 12-én hazavittem a kór-

házból, attól kezdve csak vele foglal-

koztam. Beszéltem hozzá, figyeltem,

hogyan reagál. Megígértem neki,

hogy talpra állítom, elleszünk, történ-

jen bármi, csak ő is akarja. »Akarj fel-

épülni, akarj gyógyulni, és ugyanúgy

fogunk élni, ahogy eddig!« A szemé-

vel jelzett nekem, ez elég volt. Ez

adott erőt. 

A szájával kezdtem. Elkezdtem

masszírozni körbe; a neten elolvas-

tam, hogyan kell. Amíg aludt, addig

én onnan tanultam. Logopédushoz

Komáromba kellett volna hordanom,

de hogyan, ha fekvőbeteg? Elkezdtem

mozgatni az izmokat, napról napra

kezdtem nyitogatni a száját, kiskanál-

lal bébiételt adtam neki. Lenyelte,

nem köhögött. Innentől tudtam, hogy

most már haladunk tovább. Mindent

felírtam egy füzetbe. A szonda keze-

lését is megtanultam, hogy mennyi

víz elegendő a fecskendővel. Húsle-

vest főztem, összemixeltem, hogy be-

adhassam a szondán keresztül, hogy

erősödjön. Amikor már annyira ki

tudta nyitni a száját, hogy a nagy ka-

nál is bement, akkor már pépes étele-

ket adtam neki. Elértem, hogy a szá-

raz ételt már le tudja nyelni. Folyadé-

kot még mindig a szondán keresztül

kell neki adnom, mert megköhögteti.

Tanítottam a rágást, a száj kiöblítését,

és láttam, hogy egyre jobban megy. 

„Egyedül csináltam végig” 

– Abban a helyzetben nem támo-

gatott senki. Anyu meghalt, csak apu

él, a testvéreim pedig mélyszegénység-

ben élnek. Három hónapig nem kap-

tam ápolási pénzt sem, de utólag kifi-

zették. Egyedül voltam a gyerekkel,

Anya és fia
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egyedül csináltam végig. És láttam azt

a mákszemnyi javulást. Kinyílt a szája,

már nyelt… lesz ebből valami. 

Az érsekújvári ADOS-tól (ott-

honápolási szolgálat – a szerk.) járt ki

rehabilitációs nővérke hetente há-

romszor 10 percet tornáztatni a kezét

meg a lábát. Megkértem egy ismerőst

a szomszéd faluból, aki tudott masszí-

rozni, hogy ha módja van rá, jöjjön el

átmasszírozni őt. Hogy elkezdjen

mozogni, meg tudjon fordulni. Eljött

többször is. Nagyon nagy segítség

volt. Tőle is tanultam olyan tornagya-

korlatokat, amelyeket aztán egész nap

végeztem vele. Egyszer csak meg-

mozdult jobbra, balra… A neten ke-

resztül rendeltem neki járókeretet,

mert a biztosító nem ad, ha már adott

kerekesszéket. A szobából a konyhába

szépen lépegettünk. Már addig is el-

jutottunk, hogy csak a karját kellett

fognom, úgy tudott menni. Orvos

nem látta, magamtól csináltam min-

dent. De most, az epilepsziás roha-

mok után megint romlott az állapota,

megint kell használnia a keretet.  

„Hogy csinálta? Meséljen!”

– 45 kilósan hoztam haza a kór-

házból, és 56 volt, amikor májusban

ellenőrzésre mentünk Komáromba az

idegorvoshoz. Mikor meglátta, hogy

Lacika a saját lábán megy, és csak a

karját fogom, összecsapta a kezét: »El

sem hiszem, ha nem látom. Hogy csi-

nálta? Meséljen!« De nem mondtam

semmit. A következő ellenőrzéskor,

augusztusban már 63 kiló volt. A

doktornő engedélyt kért, hogy a tele-

fonján levideózza, mert meg akarja

mutatni a főorvos asszonynak. Bizta-

tott, hogy folytassam, amit eddig.

Nem tudja, mit és hogyan, de jól csi-

nálom. »Tudja, mitől gyógyul a gye-

rek? Az anyai szeretettől, törődéstől.«

Mondtam, hogy bárcsak úgy volna, de

akkor már beszélne, a keze is mozog-

na. A doktornő, aki a szondát ültette

be, szintén megdicsért, hogy nagyon

jól rendben van az is. 

Az, hogy én ezt elértem vele, az

erős akaratának, erős szervezetének

köszönhető, és annak, hogy igenis,

gyógyulni akar. Segített nekem min-

denben. Nem használunk pelenkát,

csak éjjelre, mert jelzi az ujjával. 

Júniusra a gerincvelőmintában már

jelentősen csökkent a vírus mennyisé-

ge. Csak felteszem a kérdést: ha már

lement a gyulladás, miért nem beszél a

fiam? Miért nem tud úgy mozogni,

mint korábban? Miért nem tud rende-

sen nyelni, menni? Miért nem tudja

megtartani az egyensúlyát? Pedig

megígérték, hogy ha csökken a JC-ví-

rus, és lemegy a gyulladás az agyról,

minden visszajön.

Az epilepsziás rohamot augusztus

20-án kapta. Elveszítette azt a kommu-

nikációs képességét, hogy jelezni tudott

a kezével, és egyszerű szavakat – igen,

nem ‒ tudott mondani. A rohamok

után úgy kellett kitalálnom, mit is sze-

retne. Föl sem tudtam állítani, újra pe-

lenkázni kellett, nem volt kedve enni

sem. Fölfogadtam természetgyógyászt

is, de csak a pénzt vitte, eredménye nem

volt. Aztán megint befeküdtünk a főrévi

kórházba, és ha csak mákszemnyivel is,

de mindig erősebb lett. Járókerettel sé-

táltunk a folyosón, tornáztatták, és már

mosolyog is. Nagyon akar, nagyon erős.

Majdnem elfelejtettem mondani,

hogy a bátorkeszi katolikus papot is

megkértem, hogy keresztelje meg a

betegágyon még Komáromban. El-

jött, megkeresztelte, áldozott, bérmál-

kozott, és mire hazajött, megszentel-

tettem a házat. A pap is azt mondta,

hogy nagy élményben volt része, mi-

kor beszélt hozzá, megfogta a kezét,

és érezte, hogy annyira akar, s higy-

gyem el, fog gyógyulni, mert van ben-

ne akarat. Mikor már otthon volt,

még egyszer eljött, és feladta neki a

gyógyító kenetet. Lacikának is föltöl-

tődés volt, mikor beszélt hozzá.

„Nem adom fel soha a reményt” 

– Amikor kimentünk Aranyosra

apukámékhoz, Lacika több mindent

mondott, többet gesztikulált. Három

testvérem van, és jönnek oda unoka-

testvérek, nagybácsik, nagynénik.

Megkérdeztem a professzort, hogy jól

észlelem-e, és azt mondta, hogy igen:

ott olyan impulzust kap, amely kész-

teti arra, hogy akár meg is szólaljon.

Jó lenne ilyen közegben élni, mert

Búcson csak én vagyok vele, meg a té-

vé meg a rádió. Ezért elhatároztam,

hogy eladom a búcsi házat, és Ara-

nyoson keresek másikat. A fiam érde-

két kell néznem, és azt, hogy valami-

lyen csoda folytán olyan impulzust

kap az agy, hogy meg fog szólalni.

Mivel Búcson nem olyan értékesek a

házak, mint Aranyoson, a hiányzó

összegre kölcsönt szerettem volna fel-

venni, de a bankok az ápolási díjat és

Lacika rokkantnyugdíját nem tekin-

tik jövedelemnek. Apukámék nem

tudnak segíteni, ők is csak a szociális

segélyből élnek. Most nem tudom, mi

lesz. A sírás is elfogott, pedig nem va-

gyok sírós. Nem adom fel soha a re-

ményt, meg úgy csinálok, mintha na-

gyon erős volnék, de nem, lelkileg is

meg vagyok törve. Csak nem szabad

mutatni, főleg a gyerek előtt nem.

Egy sikertelen próbálkozás után új

párt már nem keresek magamnak.

Leköt a fiam, csak neki élek. Minden

pici javulásnak örülök, ettől vagyok

boldog és erős.

Zárszó

Találkozásunk után nem sokkal

felhívott az anyuka, és elújságolta,

hogy sikerült megvennie az aranyosi

házat. Az egyik banktól mint régi kli-

ens mégis kapott egy csekély összegű

kölcsönt. Egyelőre az édesapjánál lak-

nak, mert a házon sok az átalakítani-

való, és az is pénzbe kerül. Minden se-

gítséget szívesen fogadnak, legyen az

kőművesmunka, szerelés vagy pénz-

adomány. Számlaszámuk: 

SK14 1100 0000 0026 1292 8343.

Nevükben is köszönjük.

T. E.
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A fogyatékossággal élőket érintő 
legújabb változások 

Mostani számunkban

Köböl Tibor szociális tanács-

adó segítségével összefoglal-

juk a személyi segítői szol-

gáltatással kapcsolatos leg-

fontosabb tudnivalókat, fi-

gyelembe véve azokat a vál-

tozásokat is, amelyek a súlyos

egészségkárosodás pénzbeli

kompenzálásáról szóló, 447/2008-as sz. törvény módosítá-

sával 2018. július elsejével léptek életbe.

Személyi segítő (asszisztens)

A súlyos fogyatékosságal élő emberek a társadalmi élet-

ben való aktív részvételükhöz fogyatékosságuk kompenzá-

lására személyi segítő szolgáltatásait vehetik igénybe. Ehhez

pénzbeli támogatás (peňažný príspevok na osobnú asisten-

ciu) igényelhető a munka-, szociális és családügyi hivatalnál.

Személyi segítő olyan cselekvőképes személy lehet, aki

betöltötte 18. életévét. Ezt a tevékenységet legfeljebb napi

10 órában végezheti (ha azonban a segített személynek

családtagja, akkor legfeljebb napi 4 órában).

Nem lehet személyi segítő az, aki maga is segítségre szo-

rul azokban a tevékenységekben, amelyekben segítene. A

súlyosan fogyatékos gyermek szülője sem lehet gyermeke

személyi segítője annak nagykorúságáig, továbbá az a neve-

lőszülő sem, akihez bírósági végzés alapján kerül a fogyaté-

kossággal élő gyermek, s a hivatásos nevelőszülő és a bíró-

ság által kijelölt gyám sem.

A személyi segítő a segített személy vagy a személyi se-

gítést közvetítő ügynökség közti írásbeli szerződés alapján

végezheti munkáját. 

A szerződésnek tartalmaznia kell, hogy:

1. milyen tevékenységekben és milyen terjedelemben

igényel segítséget a segített személy, mégpedig a hivatal ál-

tal kiállított komplex szakvélemény alapján, amely felsorol-

ja a jóváhagyott tevékenységek listáját, és meghatározza az

óraszámot is;

2. milyen időszakra vonatkozik a segítés, vagyis havi, il-

letve éves szinten hány órányi segítésre köttetik meg a szer-

ződés;

3. milyen jogai és kötelességei vannak a segítőnek;

4. mekkora lesz a munkadíja, és mi módon kapja meg;

5. milyen esetekben lehet a szerződést felbontani.

A személyi segítőnek az állam fizeti a nyugdíjbiztosítá-

si járulékát, ha

– a segítést legalább havi 140 órában végzi;

– Szlovákiában van az állandó lakhelye;

– egyébként nem fizet nyugdíjbiztosítási járulékot (tehát

nem alkalmazott vagy vállalkozó);

– nem ment korkedvezménnyel nyugdíjba, nem rok-

kantnyugdíjas, s nem érte el a nyugdíjkorhatárt.

Ha a személyi segítő, akinek a nyugdíjbiztosítási járulé-

kát az állam fizeti, nyugdíjtakarékosságot folytat, a havi

részleteket is átvállalja az állam. Ennek módjáról érdemes a

Szociális Biztosítónál érdeklődni.

A személyi segítőnek adót kell fizetnie a munkadíjából.

A 447/2008-as sz. törvény módosítása értelmében 2018.

július elsején a személyi segítésre vonatkozóan is több vál-

tozás lépett érvénybe:

• A személyi segítés megítélése ezentúl nem köthető a

fogyatékosság fajtájához, fokozatához vagy súlyosságához,

ugyanakkor vizsgálják, hogy adott esetben a segítés betöl-

ti-e feladatát.

• Egyes esetekben személyi segítség nyújtható azoknak

a gyermekeknek is, akik bírósági végzés alapján gyermek-

védelmi intézményekbe kerülnek, és más személy segítsé-

gére szorulnak. Ilyen eset lehet például, ha a fogyatékos

gyermekről hivatásos nevelőszülő a saját otthonában gon-

doskodik. Ő maga azonban nem dolgozhat személyi segí-

tőként.

• A személyi segítési tevékenységekből törölték a jelnyel-

vi, taktilis (tapintás útján történő) jelnyelvi és az orális vagy

artikulációs (szájról való olvasással történő) tolmácsolást. 

• Ha a segítő családtag, új segítési formaként alkalmaz-

hatja az augmentatív és alternatív kommunikációt. 

• A szociális ügyi hivatal bejelenti a Szociális Biztosító-

nál a személyi segítés tényét, s a feltételek teljesülése esetén

a biztosító írásban értesíti a segítőt arról, hogy a nyugdíj-

biztosítási járulékot az állam fizeti helyette.

• A személyi segítő óradíja 3,82 €-ra emelkedett.

• Törölték a segítségre szoruló személy bevételének fi-

gyelembevételét, és a pénzbeli támogatás összegét abban az

esetben sem csökkentik, ha a bevétele meghaladja a létmi-

nimum négyszeresét.

• Személyi segítő csak írásbeli szerződés alapján dolgoz-

hat; korábban elvileg szóbeli megállapodás is elegendő volt.

• Változtak a személyi segítő és a segített személy jogai

és kötelességei:

– Nem kell feltüntetni a segítés helyét, hiszen az nem

köthető egy helyhez.
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– Módosul a határidő, ameddig a fogyatékossággal élő

személynek el kell juttatnia a szociális hivatalba a személyi

segítésről kötött szerződést, esetleges módosítását, illetve

felbontását. Ha a szerződést még azelőtt kötötték meg,

hogy a fogyatékos személy a szociális ügyi hivatalnál igé-

nyelt volna a személyi segítésre vonatkozó pénzbeli támo-

gatást, a kérvényéhez csatolnia kell a szerződést is, egyéb-

ként az nem lesz érvényes. Ha a szerződést a kérvény bea-

dása után kötötték meg, a dokumentumot az aláírást köve-

tő hónap 5-éig kell eljuttatnia a hivatalba.

– A fenti kötelezettség akkor hárul a fogyatékossággal

élő személyre, ha jogerős határozattal megítélték neki a

személyi segítésre vonatkozó pénzbeli támogatást. Ellen-

kező esetben nincs ilyen kötelezettsége. (Magyarán: ha a

személyi segítőt a saját zsebéből fizeti.)

– A személyi segítésről szóló szerződés automatikusan

érvényét veszti, ha hat egymást követő hónapban nem jut-

tatják el a szociális hivatalba a ledolgozott órákról szóló ki-

mutatást.

A törvény 4-es számú melléklete tartalmazza azokat a

tevékenységeket, amelyek a személyi segítő feladatai közé

tartozhatnak. Ezek között újdonság: segítség a súlyos fo-

gyatékossággal élő személynek gyermeke ellátásában, an-

nak hároméves koráig.

Az olvasó kérdez

Tisztelt Köböl Tibor!

A Carissimi legutóbbi számában a

gondozási díjról volt szó. Megtudhat-

tuk, hogy július elsejétől emelkedett az

állam által folyósított gondozási díj

összege. Nálunk a faluban viszont a

gondozott személy hozzájárulást fizet

a gondozójának. Hogy lehetséges ez? 

Köszönöm válaszát. 

Egy idős olvasójuk

Tisztelt olvasó!

A szlovák jogrend megnevezésében

hasonló, de formájában kétféle gondo-

zási lehetőséget ismer:

– gondozási díj (príspevok na opat-

rovanie) és 

– házi gondozói szolgálat (opatro-

vateľská služba). 

Gondozási díj (447/2008. sz. tör-

vény, 40. §) 

Ezt a juttatást hatévesnél idősebb,

súlyosan egészségkárosodott személy

gondozója kérvényezheti a fenti cik-

kely alapján. Az igényt maga a gondo-

zó nyújtja be a szociális hivatalhoz, és

neki folyósítják a díjat.  

Arról, hogy a fogyatékos személy

valóban gondozásra szorul, a szociális

szolgáltatásokról szóló, 448/2008-as

sz. törvény 3. sz. melléklete alapján a

szociális ügyi hivatal dönt. A melléklet

kérdőívet tartalmaz, és a ráutaltság

mértékének felmérésére szolgál. Fon-

tos: a gondozási díj csak abban az

esetben hagyható jóvá, ha a válaszok

alapján a fogyatékos személy ráutalt-

sága V. vagy VI. fokozatú. A díjat ha-

vonta folyósítják. Fontos azonban tud-

ni, hogy ez nem számít munkavi-

szonynak, ennek ellenére az állam fi-

zeti az egészségbiztosítási és a társada-

lombiztosítási járulékot, így a gondo-

zással töltött évek beszámítódnak a

nyugdíjba, vagyis ledolgozott éveknek

számítanak. A teljes képhez tartozik

viszont az is, hogy a társadalombizto-

sításon belül az állam nem fizeti a be-

tegbiztosítást és a munkanélküli-biz-

tosítást. Ezáltal a gondozó betegsége

esetén nem kaphat táppénzt, és mun-

kanélküli-segélyt sem, ha munkanél-

külivé válik.

Házi gondozói szolgálat (448/

2008. sz. törvény, 41. §)

Olyan szociális szolgáltatás, ame-

lyet otthoni környezetben nyújtanak

mások gondoskodására szoruló sze-

mélyeknek, akiknek a ráutaltsági

szintje legalább II. fokozatú (lásd:

448/2008. sz. törvény, 3. sz. melléklet). 

A gondozói szolgálat keretében a

törvény 4. sz. mellékletében felsorolt

esetekben lehet segítséget kapni. A

legfontosabbak közül néhány:

– önellátással kapcsolatos teendők

(fürdés, étkezés, öltözködés, vetkőzés

stb.)

– a háztartással kapcsolatos teen-

dők (bevásárlás, főzés, takarítás stb.)

– az alapvető szociális aktivitással

kapcsolatos esetekben (kísérés – pl. or-

voshoz, hivatalba, iskolába, munkába;

felolvasás, kommunikáció közvetítése

pl. hallássérült személy számára).

A rászorultságot a körzeti orvos ál-

lapítja meg, a segítség mibenlétét pedig

a település szociális munkása, és azt is,

hogy hány órás segítségre van az adott

személynek szüksége. 

Tudni kell azonban, hogy a gondo-

zói szolgálatot nem lehet összekap-

csolni a gondozási díjjal és a személyi

asszisztenciával sem. Egyidejűleg csu-

pán az egyik segítséget lehet igénybe

venni (bár néhány kivétel is van, de ezt

most hosszadalmas volna taglalni).

A gondozási díj és a gondozói szol-

gálat közötti anyagi különbség abban

rejlik, hogy a gondozó egy előre meg-

határozott összeget (gondozási díjat)

kap, s ehhez a gondozott személy

anyagilag nem járul hozzá, a gondozói

szolgálat esetében viszont minden te-

vékenységnek szabott ára van, és ezt a

gondozott személy téríti. Az árlista te-

lepülésenként változó, az árakról a

községi/városi hivatalokban lehet ér-

deklődni. 

Felhívom még a figyelmet, hogy ez

a cikk tájékoztató jellegű, mert min-

den eset egyedi, és egyedi elbírálást

igényel.

Ha valakinek bővebb tájékoztatásra

van szüksége, bátran forduljon hoz-

zám e-mailben: mail@koboltibor.sk

vagy telefonon: 0948 046 672.                

Folytatjuk.
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Csupa öröm az élet...
Sérült fiatalokkal és hozzátartozóik-

kal nemzetközi táborban voltunk Ko-

vácspatakon. A Sárga rózsa nyári tá-

bort Szabó Gábor szervezte és vezet-

te. Az öröm, boldogság tárházából

nem csöpögtek, nem csurogtak, ha-

nem zúdultak ránk az örömesemé-

nyek. 2018. augusztus 14-től datálódik

a „csupa öröm az élet” a táborban.

A Panoráma hotelben voltunk el-

szállásolva. Alig sikerült kicsomagolni

és kezdtünk gyönyörködni a táj szép-

ségében, már várt ránk az ebédhez

megterített asztal. Kijövet az ebédlő-

ből szembeötlött egy nagybetűs üd-

vözlet: ÉRTÉKES VAGY. Köszön-

jük, az önbizalom már megvan, átjárta

testünket-lelkünket. Megbiztattuk

magunkat: ezek után csak jó jöhet. És

jött is.

Kíváncsi érdeklődés kísérte bemu-

tatkozásunkat, ismerkedésünket.

Örömmel nyugtáztuk a közösség for-

málódását és a csapatépítést.

Kézműves-foglalkozásokból óriási

volt a választék. Elsőnek a sárga rózsa

készítésébe kezdtünk. Nagyon hason-

lóra sikerült a valóságos rózsához. A

korongozás iránt is nagy volt az érdek-

lődés. Nem kis segítséggel és némi

szubjektivitást is hozzáadva míves

munkák születtek. Az időjárás segített

abban, hogy hamar megszáradjanak

az alkotások, lévén egész héten 30 fok

fölötti hőmérséklet. Így haza is tudtuk

vinni őket. Az ilyen szuvenírek a leg-

kedvesebbek a családnak. Volt üveg-

festés meg könyvkifestő, gyöngyfűzés,

másolórajz speciális módszerrel, szal-

vétatechnikás díszítés dobozra, üvegre,

pólódíszítés textilfestékkel, különböző

pamutállatkák készítése, a fafaragás

művészetét is bemutatták, és még so-

rolhatnám. A lányok, a segítő angyal-

kák: Melinda, Nórika és Anikó min-

denütt ott voltak, ahol elakadt valami.

Cirógattak, segítettek, buzdítottak,

dédelgettek, hol mi kellett – és moso-

lyogtak. Nem lehetett rajtuk látni,

hogy túlhajszoltak (pedig azok vol-

tak), a fiatalos lendület az empátia

mindent legyőzött. 

Itt álljunk meg egy pillanatra, mert

jött Szabóné Márta asszony táskákat

cipelve a babakészítés kellékeivel. Irá-

nyításával jópofa, ízlésesen öltözött

babák készültek mindnyájunk örömé-

re. Csupa öröm az élet… Arról már

nem is beszélve, hogy mindez a jól le-

hűtött dinnye evése közben történt.

Este pedig az egyik nagymama, Irén-

ke néni 70. születésnapját ünnepeltük.

Ez is jó buli volt. 

Újabb bejelentés a tábort vezető Gá-

bor részéről: holnap kirándulásra visz-

nek bennünket Búcsra. Az első megál-

ló a Babamúzeum. Csodálatos élmény

volt. A kislányokat különösen nehezen

tudtuk a vitrinektől a kijárat felé irá-

nyítani. Köszönjük a kedves tulajdo-

nosnőnek a kronológiailag is részletes,

precíz magyarázatát és türelmét. A se-

gítő lányok „szárnyaik alá vették” az if-

júságot, a hozzátartozók megkapták az

őket megillető teljes szabadságot. Sze-

rettünk volna igazi gourmand-okká

válni a pálinka- és borkóstolás ürügyén.

A fenséges ebéd elfogyasztása után kul-

turális műsort néztünk meg. A kisújfa-

lui nyugdíjasok adták. Megérdemelték

a vastapsot. Aztán még kételkedjen va-

laki abban, hogy „csupa öröm...”. 

A nagy melegben jólesett a Duná-

ban való úszás. A rendkívül aktív Ke-

mény József Bényi Zoltánnal már haj-

nali 6-kor szelte a Duna hullámait.

Jóska emellett naponta tartott számos

fiatalnak – sajnos, a szebb korúak már

nem fértek el a tornateremben – reg-

geli tornát. Ők ketten voltak a fiatalok

húzóerői a napi fagyűjtésben is.

A motorosokat se hagyjuk ki, ők is

meglátogattak bennünket. A nap hőse

a táborvezető, Gábor volt, aki pilóta-

ként minden fiatalt végigszáguldozta-

tott (szinte szárnyaltak) a terepen,

nagy üdvrivalgás közepette. Különle-

ges esetek is adódtak, Eljött hozzánk

az újfalui színicsoport Márta asszony

rendezővel együtt. Itt is nagy volt a si-

ker. Még másnap is téma volt az elő-

adás. A jól átgondolt szervezésbe egy

délutáni áhítat is belefért. A tánccso-

port bemutatója még álmunkban is

visszatért, olyan fenomenális volt, ráa-

dásul mindannyiunkat táncba vittek.

Minden résztvevő nevében köszö-

net a jól átgondolt szervezésért, a láto-

gatóktól kapott finomságokért, akik

hozták az ajándékukat, és szívükbe fo-

gadtak bennünket.

Az utolsó este felejthetetlen marad

mindenki számára, nemcsak a zenés

vigadalomért, a tárgyi emlékekért, a

tábortűz parazsánál sült ínyencsége-

kért, hanem azért is, mert másnap az-

zal a tudattal indulhattunk haza, hogy

jó volt itt együtt lenni. 

Jövőre veletek ugyanitt!

Benczéné Kozma Piroska, Galánta
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Előre szeretném bocsátani, hogy
amit most leírok, az csak az én saját
tapasztalatom, nem szeretnék általá-
nosítani. Lehet, hogy egyszerűen
„csak” nekem volt ilyen pechem. Ami
mégsem olyan megnyugtató, ha job-
ban belegondolunk, hogy országosan
hány ilyen „csak” létezhet, akik nem
ismerik ki magukat a Magas Hivatal
útvesztőiben, ezért nem is csinálnak
semmit, hanem tudomásul veszik
döntéseit. Szóval, ezért is határoztam
úgy, hogy itt, a Carissimiben írom
meg ezt a történetet, nem pedig a
blogon, amely mégiscsak a könnyed
sztorizásnak van fenntartva, nem az
ilyen fajsúlyos történeteknek.

No de kezdjük az elején. Még a ta-
vasszal kijött a törvény, hogy július
elsejével egy egész euróval megeme-
lik a személyi asszisztensek óradíját.
Nem sok, de hát a kevésnek is örülni
kell, ha adják. Szóval, június elején
azzal a megnyugtató tudattal men-
tünk haza Százdra, hogy elérkezett a
Kánaán, és hú, de jó lesz, ezután már
nem fog gondot okozni hozzáértő
asszisztenst találni. Talán nem fog
mindenki Ausztriába elszegődni, és
itthon is marad megfelelő ember.
Ámde három hét múlva egy kivizs-
gálás miatt vissza kellett jönnünk
Somorjára, és a postaládában már
egy értesítő várt, hogy a postán aján-
lott levelem van. Hogy ne feszítsem
tovább az olvasó idegeit, elárulom,

hogy a levélben az állt, hogy meg-
vonják tőlem a személyiassziszten-
cia-ellátást! (S június óta már nem is
küldik az asszisztensnek járó jutta-
tást.) Természetesen ennyi nem elég,
mert meg is kellett indokolni a hatá-
rozatot. A magyarázat szerintem...
hát, elég faramuci volt.

Mégpedig az, hogy a személyi asz-
szisztenciát arra való tekintettel von-
ják meg tőlem, hogy romlott az álla-
potom. Én pedig azóta is töröm a fe-
jem, hogyan is juthattak erre a követ-
keztetésre. Nyilván a Magas Hivatal
röntgenszemű orvosokat alkalmaz,
akik egyetlen pillantással képesek fel-
mérni a páciens állapotát. Merthogy a
közelmúltban én semmiféle állapot-
felmérésen nem vettem részt, az biz-
tos. Legalábbis tudtommal. És úgy
gondolom, hogy ez elég nyomós érv.

Az igazság ezzel szemben az, hogy
az állapotom évtizedek óta, kisebb-
nagyobb ingadozásokkal, beállt egy
bizonyos szintre. Sok függ a külső
tényezőktől is, hogy épp milyen idő-
szakom élem. Hogy milyen az időjá-
rás. Hideg van, vagy meleg. Derűs az
ég, vagy borús. De még attól is sok
függ, hogyan aludtam az éjszaka. De
mindezt nem kell azoknak magya-
ráznom, akik naponta hasonló kihí-
vásokkal küzdenek, mint én. És igen.
Azon is sok múlik, hogy mennyit
dolgozom magamon. Ezért is hiá-
nyoznak azok a kezelések, amelyeket

hosszú évek óta nem kapok meg,
mert a Magas Hivatal rajtam és a
hozzám hasonlókon takarékoskodik.

Ezek után már csak egy kérdésre
várok választ. Mégis, milyen célt
szolgál a Magas Hivatal? Hogy a
szükséghelyzetben lévő embereken
segítsen, vagy hogy még egy jó na-
gyot is rúgjon beléjük az állam nevé-
ben? 

P. S.: Természetesen azonnal fel-
lebbeztünk, és egy jogász barátom is
kiokosított, hogy ilyen indoklással
nem szüntethetik meg az ellátást.
Időközben annyi történt, hogy szep-
tember elején a nővérem nem hiva-
talos értesítést kapott a Magas Hiva-
taltól, hogy visszakapom az ellátást.
Végül hosszas huzavona után – mivel
a várost ellepő útakadályok miatt
nem tudtam eleget tenni az elvárás-
nak, hogy személyesen jelenjek meg
a Hivatal színe előtt – október máso-
dik hetében az erről szóló szerződést
is aláírtuk.

Sztakó Zsolt

A Magas Hivatal packázásai
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Magyar–szlovák, szlovák–magyar szótár
artikulációs (szájról való olvasással történő) tolmácsolás –

artikulačné tlmočenie 
betegbiztosítás – nemocenské poistenie 
egészségbiztosítási járulék – poistné na zdravotné poiste-

nie
gondozási díj – peňažný príspevok na opatrovanie 
házi gondozói szolgálat – opatrovateľská služba 
járókeret – chodítko
jelnyelvi tolmácsolás – tlmočenie posunkového jazyka
kancsalság – škúlenie (strabizmus)
komplex minősítés (orvosi bizottság végzi) – lekárska

posudková činnosť
komplex orvosi szakvélemény – komplexný lekársky

posudok
Látássérülteket Ellátó Speciálpedagógiai Tanácsadó

Központ – Centrum špeciálno-pedagogického pora-
denstva pre jednotlivcov so zrakovým postihnutím

létminimum – životné minimum
munkanélküli-biztosítás – poistenie v nezamestnanosti
nyugdíjbiztosítási járulék – odvody do dôchodkového

poistenia
sajátos nevelési igény – špeciálna výchovno-vzdelávacia

potreba
(a) súlyos egészségkárosodás pénzbeli kompenzálásáról

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

szájról való olvasással történő (artikulációs) tolmácsolás –
artikulačné tlmočenie 

személyi segítés díja – peňažný príspevok na osobnú asis-
tenciu

személyi segítést közvetítő ügynökség – agentúra osobnej
asistencie

személyi segítő – osobný asistent
(a) szociális szolgáltatásokról szóló törvény – zákon o

sociálnych službách
tapintás útján történő (taktilis) jelnyelvi tolmácsolás –

taktilné tlmočenie
tapintható térkép – haptická mapa
társadalombiztosítási járulék – poistné na sociálne poiste-

nie
tompalátás – tupozrakosť (amblyopia)
utazópedagógus – terénny špeciálny pedagóg
vakvezető kutya – vodiaci pes

agentúra osobnej asistencie – személyi segítést közvetítő
ügynökség 

amblyopia (tupozrakosť) – tompalátás  
artikulačné tlmočenie – szájról való olvasással történő

(artikulációs) tolmácsolás 
Centrum špeciálno-pedagogického poradenstva pre jed-

notlivcov so zrakovým postihnutím – Látássérülteket
Ellátó Speciálpedagógiai Tanácsadó Központ 

haptická mapa – tapintható térkép 
chodítko – járókeret 
komplexný lekársky posudok – komplex orvosi szakvéle-

mény 
lekárska posudková činnosť – komplex minősítés (orvosi

bizottság végzi)
nemocenské poistenie – betegbiztosítás 
odvody do dôchodkového poistenia – nyugdíjbiztosítási

járulék 
opatrovateľská služba – házi gondozói szolgálat 
osobný asistent – személyi segítő 
peňažný príspevok na opatrovanie – gondozási díj 
peňažný príspevok na osobnú asistenciu – személyi segí-

tés díja 
poistenie v nezamestnanosti – munkanélküli-biztosítás 
poistné na sociálne poistenie – társadalombiztosítási járu-

lék 
poistné na zdravotné poistenie – egészségbiztosítási járu-

lék 
škúlenie (strabizmus) – kancsalság 
špeciálna výchovno-vzdelávacia potreba – sajátos nevelési

igény 
taktilné tlmočenie – tapintás útján történő (taktilis) jel-

nyelvi tolmácsolás 
terénny špeciálny pedagóg – utazópedagógus 
tlmočenie posunkového jazyka – jelnyelvi tolmácsolás 
tupozrakosť (amblyopia) – tompalátás  
vodiaci pes – vakvezető kutya 
zákon o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého

zdravotného postihnutia – a súlyos egészségkárosodás
pénzbeli kompenzálásáról szóló törvény 

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

životné minimum – létminimum 

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.

A Carissimi számlaszáma: SK95 5200 0000 0000 0534 5665
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Esély fogyatékos és egészségkárosodott embereknek                    IX. évfolyam, 2018/5., október 

Konfliktus a csúszda körül
Egy anya, aki nem ismer lehetetlent
A gyermek, aki „más ösvényen jár”

Fábri Lászlóné

Strédl Terézia

Zeneterápia  Dunkel Norberttel

A hallgatóság,
előtérben 
Körtvélyesi Piroska és
Zsidó János 
esperesplébános

Zenei foglalkozás Süll
Kingával

Siliga Andrea
mesét mond

A vetítés – döbbenet
az arcokon

Papírforgó-
készítés 
Zupko Máriával

Csáky Pál 
EP-képviselő 

az előadást
hallgatja

Szakmai nap Komáromban 
Cikkünk a 15–16. oldalon. A felvételeket M. Nagy László készítette.


