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,,Az 6let 6rtelme nem is a terSpia, hanem az orom"

A SZERETETEN ALAPSZI KMINDEN
miiv6s zetek
szerepe a. hal-

mozottan sdniltek
integriciojiban cfm-

11.rnCI SZAI<TTTAL napot

szervezett apozsonyl

Carissimi Nonprofit
Alup Kom6romban,

a Selye Jfnos trgy.-
tem konferenciakoz-
p o ntj 6b an. E ri nte ttel, s zri16ve1, e16 addkkal b e s zdlgettri nk.

Bauer Edit EP-kdpvisel6, a Carissimi ku-

rat6riumi tagja, majd Kiirtv6lyesi Piros-
ka, a tdrsszervezS Komlromi ProtestSns

N6egylet elnoke koszontotte a konferen-

cia r6sztvev5it, akik a m(v6szetiter5piSk-
16l, a zeneterdpiai eszkozok felhaszn5lS-

s6r6l 6s a hit segit6 szerep6r6l a fogyat6-
kossdggal 616 szem6ly 6s kornyezete
6let6ben t6mdban hallgattak el6addso-

kat, 6s l6ttak egy rovid bemutat6t a r6szt-

vev6 fiatalokt6l. Kozben fogyat6kossdg-
gal 616 gyermekek alkot6sait tekintettdk
me9.

Az ncy Az TDEGRENDSZER

NRcyr6ruOxe
Mafika Veronika kiss6 miis oldalr6l l5t-

tatta a mfiv6szeti terdpiSkat. ,,Megvizs-

96ltuk az agyunkat, hogy mit csinSl, ami-
kor mfiv6szeti terdpiSval foglalkozunk.
llyenkor a jobb agyf6ltek6nk mfikodik
intenzivebben, amely rengeteg olyasmit
tud, amivel helyettesiteni, tdmogatni
tudja a bal agyf6ltek6t" - avatott be az

el6ad6, aki gyermekekkel 6s szakembe-
rekkel is foglalkozik.,,Gyermekekkel min-
dig jobb dolgozni"- vallotta be -,,6szin-
t6k, aranyosak, tiszta a szivrik. A gyermek
mindennek tud orrilni. Mi, feln6ttkorunk-
ra egy kicsit elromlottunk. Tobbet figye-
Irlnk arra, mi a rossz az 6letben, mint arra,

hogy mi a j6 nektink; pedig az 6let 6rtel-
me nem is a terdpia, hanem az orom" -
indokolta a szakember. Amikor a pozitiv
energiS16l besz6lt, mindenki felszaba-

dultabb lett a teremben, jegyeztem meg.

,,A pozitiv energia 6ltet benntlnket" -
mondta Mafika Veronika, majd sorolta

-,,A szeretet, az orom, az, hogy jol 6rez-

ztik magunkat, hogy Stadjunk valamit. A

komSromi hallgat6sdg rengeteget adott.
Valamennyi ilyen tal5lkozdsnak nemcsak

a116l kellene sz6lnia, hogy szakmailag

elvigyrink valamit, hanem arr6l is, ho-

gyan viselkedjrink a m6sik emberrel, 6s

mik6pp becsriljrik meg a mdsikat. Ez nem

kaphat6 sehol. Ezt meg kell tapasztalni"

- bticsrizott a szabadOszo gy6gypedag6-

gus. Haris Sziliird; a komdromi Selye J6-

nos Egyetem teol6gus doktorand uszha I l-

gat6ja a hitnek a fogyat6kossdg 6rt6ke-
l6s6ben 6s elfogaddsdban betoltott sze-

rep6r6l besz6lt.,,Rem6nyeim szeri nt si ke-

rr,ilt rdmutatnom az elSaddsomban arra,

hogy a fogyat6kossdgot csak a Szentir6-

son keresztr.il tudjuk igazdn j6l l6tni. A
Szentirds adekvdt vdlaszt ad erre a prob-

l6mdra. Teol6gus vagyok. A saj6t 6letem-
ben is fgy tapasztaltam, hogy a Szent-

irdsb6l kaptam igazi er6t, szeml6letv6l-

tdst. Pozitivra fordultak az olyan dolgok,
amiknek azel5tt csak a negatfv oldalSt

lSttam. Ezt nem emberi igyekezetnek,

hanem isteni kozbeavatkozSsnak, isteni

kegyelemnek tartom, 6s tudomSnyos
szempontb6l is megSllja a hely6t" - fo-
galmazott a doktoranduszhallgat6. V6le-

m6nye szerint a mfiv6szeti terdpiSnak 6s

a Szentfrds oktatdsdnak van kapcsolata.

,,A hittanoktatdsban a bibliai tort6nete-
ken keresztrll az 6rzelmi neveldst is tanit-
juk. A hittanoktat6s f6 c6lja, hogy hitre
nevel. Azokat a k6pess6geket kapcsoljuk
be, amiket a mfiv6szeti terdpia. Alkalma-
zunk drdmajdt6kot, bdbszinhlzat, hogy
jobban meg tudjuk 6rtetni a bibliaitort6-
net tanulsSgait"- mes6lte a m6dszereket

Haris SzilSrd, aki Perbet6n, a gyrilekezet

vas6rnapi iskolSj5ban tanf$a a gyerme-

keket.

Lrresrrrr A zENEr,
BELETENNI A SZ1VET

Amig a megjelent pedag6gusok, szak-Haris Szildrd el6adds kdzben
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Kell szebb ajdnddk a gyermekiZupko Mdria: Kell szebb ajdnddk a gyermeki

mosolyndl?

emberek, szrll6k az egyik teremben az

el6ad6kat hallgattdk, egy mdsik terem-
ben inkluziv foglalkozlsra kerrllt sor, amit
Zupko M6ria, Korda Edit 6s Korda Kin-
ga tartottak, r6vezetve a fiatalokat, ho-
gyan lehet lefesteni a Tavaszi sz6l vizet

6r aszt kezdet( n6pda lt.

,,A Carissimivel az alapitSsa 6ta egyritt-
mfikodom" - fogadott Zupko Miiria -
,,Ezekkel a gyermekekkel fokozatosan ta-
lSlkoztam az 6vek sordn, a rendezv6nye-

ken. Nagyon fog6konyak a szeretetre. Ha

6rzik, hogy valaki 6szint6n tiszteli 6ket a

mdssdguk Sltal is, rajonganak 6rte. Biro

Agika Marika n6ninek szolit,6s mindig
mondja, hogy 6n csak oda megyek, ahol

te is ott vagy. Bens6sdges viszony alakult

ki a gyermekek 6s kozottem, aminek na-

gyon ortilok. Feltolt6dom. Minden ilyen

talSf kozds borzaszt6an sok pozitivumot

hoz a szSmomra. Mdr nem vagyok igazln
gyakorl6 gy6gypedag6gus az elm0lt n6-

hSny 6vben kicsit a szociSlpolitikdval is

foglalkozom. llyenkor m6gis jo uya a fia-

talok kozott lenni" - mosolygott. Vajon

mi az, ami Frilekr6l az orszAg ktllonboz6
pontjaira viszi? ,,A Carissimi szervez6s6-

ben 6vente k6t nagy 6s tobb kisebb ta16l-

koz6t szerveztink. lgyekeztrink tobb
helyszint megtalSlni az orszilg minden
pontj5n. GalSnt5t6l NagytdrkSnyig tobb
helyen talSlkoztunk, 6s minden alkalom-

mal, m5s t6mSval foglalkozunk" - ma-

gy ar6zta. Eg6szen j6 | zen6ltek - vetettem

kozbe.

,,Nem el6szor csinSltuk" - 6rkezett a v5-

lasz -,,R5tapintottunk, hogy nagyon sok

muzikalitSs van benntik, amit ki kell dom-

bor(tani. El6venni az ismeretanyagot,

amivel rendelkeznek, 6s arra 6pitve segi-

teni, hogy azt a zenei tehets6get, ami

bennrik rejlik, tov6bb lehessen fejleszte-

ni. A zen6n kereszttll tudj6k kifejezni

magukat. Ma azt k6rtrik, hogy fess6k le a

zen6t. Ez a zeneterdpia egyik vdlfaja, ami-

vel keveset foglalkozunk. A fiatalok meg-

mutatt6k nekrink, milyen j6l erzik6s 6rtik

a zen6t"- magyarlzta a szakember. Kide-

rtilt, az6rt a Tavaszi sz6l-re esett a vSlasz-

t5suk, mert olyan n6pdal kellett, melyet a

foglalkozds legfiatalabb, kilenc 6ves 6s

legid6sebb, harminc esztend6s r6sztve-

v6je is ismert.,,Foglalkozhatunk m6s n6p-

dalokkal, s6t komolyzenei mfivekkel is.

Kiv5l6 erre Smetana Moldvdja. Feln6tt

fogyat6kkal 6l6k csodasz6p alkotSsokat

k6szitettek erre a zen6re" - tette hozz6

Zupko M6ria, akinek a foglalkozls koz'
ben h6tfel6 kellett figyelni.,,A gy6gype-

dag6gus mdr csak ilyen" - s6hajtott -
,,H5tul is van szeme. Sokat segitettek a

pedag6gussegit5k, akik vSllaltdk, hogy a
gyermekekkel pluszban is tev6kenyked-

nek. Krilon kiemeln6m Korda Editk6t 6s a

l6ny1t, Kingdt, akik az el5k6sztlletekt6l
kezdve segitettek, 6s itt voltak vdgig ve-

fem. El6szor volt r6sztik ilyen egdsz na-

pos foglalkozdsban. Hogy mi egy gyogy-

pedag6gusnak a siker6lm6ny? Amikor

lStom a gyermekek ragyog6 szem6t,

hogy boldogok. Olyan orommel rohan-

tak a sztll6khoz, 6s mutattSk, hogy mit
sikertilt rajzolniuk. Kell szebb ajdnd6k a

gyermeki mosolynSl?" - k6rdezett vissza

a gy6gypedag6gus, aki16l nagy szeretet-

tel besz6lt Korda Edit, a dereski kisiskola

tanit6n6je.

,,Sok olyan gyermekUnk van, akik egy6ni

b5ndsm6dot ig6nyelnek, ennek kapcsSn

talSlkoztunk 6vekkel ezel6tt Zupko M6ri-

6val. Az o hozz66rt6se 6s szeretete Stra-

gadt rSnk is. Valoj6ban, ahol tudunk, ott
segitrink a Carissimi munkdjdban. Marika

tandcsad6k6nt szerepel az iskolSnkon.

Mindig St6rt6keljrik az eredm6nyeket,
megbesz6ljtlk a tovdbbi teend5ket, ho-

gyan tudunk segiteni a gyermekek fejl6-

d6s6ben. Ha a pedag6gus szivvel 16lekkel

csin6lja, akkor lStszik a fejl6d6s. Ezt meg-

tanulni nem lehet. A szivet kell el6szor

beletenni. Ezekn6l a gyermekekn6l a sze-

reteten alapszik minden" - vallotta a pe-

dag69us.

Lerajzoltdk a zendt

Korda Edit ds ldnyo foglakozds kdzben

folytatds a 13. oldalon
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folytatds o 11. oldolr6l

Hnlo, viz, vAR

Pet6cz BalSzs, a foglakozSs egyik r6szt-

vev6je Dunaszerdahelyr5l 6rkezett, 6s

boldogan mes6lte a nap folyam5n szer-

zett 6lm6nyeit. - J6l 6reztem magam.

Sokat k6szriltem arra, hogy fell6phessek.

A verset, amit szavaltam Uher Anik6 n6-

nivel tanultam meg, 5 k6szitett fel. Hor-

vSth lstvSn:,,A nyelv csak 6lve tundokol"
cimfi vers6vel k6pviselem a dunaszerda-

helyi MentSlisan Sdrtilteket Segit6 TSrsa-

sdg klubj5t. Nagyon j6 volt, hogy a ko-

zons6g tapsolt, el6tte egy kicsit izgultam,

de j6l sikertilt. Haj6t, vizet 6s v5rat festet-

tem. Dunaszerdahelyen, a ment6lisan

s6rtilt fiatalok alkot6sait bemutat6 v5n-

dorkiSllitdsra is ezt festettem. Sok min-

dent kiSllitottak. Nyolc festmdnyt vittem
oda - tudtam meg.- Nem is k6sztiltem

arra, hogy szavalni fog. Nagyon megle-
pett a szivhezsz6l6 vers - vette 6t a sz6t

Pet6cz Erzs6bet, BalSzs 6desanyja - So-

kat foglalkozunk a versekkel otthon 6s a

klubban is. Szeret verset mondani.T5mo-
gatom, amiben csak tudom. A klubban

vannak tanit6 n6nik, 5k k6szitik fel. He-

tente jSrunk ossze, h6tf6t6l cstitortokig

naponta d6lutdn egy 6rdtol n6gy 6r1ig.

Rendszeres lStogat6i vagyunk a klubnak.

A gyermekek f6zni tanulnak, szerddn-

k6nt Uher Anik6 tan(t6 n6ni foglalkozik

ve[ik. Alkotdsaikb6l kiSllitds nyilik majd

okt6ber 18-5n, a jov6 h6ten, p6nteken,

Dunaszerdahelyen, a S6rga kast6lyban.

BalSzsnak otthon napirendje van. A ver-

seket, amiket szaval, maga beirja aszflmi-

t6g6pbe, hallgat is verset. Es amelyik

megtetszik neki, megtanulja. Harminc

6ves lesz az id6n novemberben. lgdnyli

ezeket a talSlkoz6kat, sokat nyfjtanak az

ilyen szakmai napok mindkett6nknek.

Mindk6t el6ad6s tetszett. Nagyon szin-

vonalasak voltak - v6lte a sztil5.

SzenTTETVENDEGSEG

Kiirtv6lyesi Piroska, a Kom5romi Pro-

testSns N6egylet elnoke 6ppen bezdrta

az elSad6terem ajtajdt, amikor a szakmai

nap v6g6n mell6 l6ptem. ,,Az6rt vdlasz-

tottuk a tSrsszervez6st, mert kozel 6ll

hozzinkezaz tlgy. Egyh6zunknSl is van-

na k fogyat6kos gyermekek. Szeretetven-

d6gs6geket szoktunk tartani nekik, amik

zen6s estek is egyben. Eljonnek a sztileik-

kel, nevel6ikkel, s egyritt tolttink egy-egy

d6lut5nt. A Carissimivel ez volt az els6

kozos akcionk. Az el6addsokbol minden-

ki sokat tanulhatott" - mondla az elnok

asszony. Megtudtuk, a Kom5romi Protes-

t6ns N6egyletnek jelenleg hetvenn6gy

tagja van. Havonta egyszer talSlkoznak.

A honap utols6 keddjdn d6lutdn f6l ot-

kor. Eg6sz 6vre sz6l6 terv szerint tev6-

kenykednek. Orvosi, kornyezetv6delmi,

m(v6szeti el6adSsok vSltjSk egym5st. A

komSromi szekeres gazdSkrol szolo el6-

adSsukat a nagy 6rdekl6d6sre va16 tekin-

tettel a Csemadok KomdromiV6rosi Szer-

vezet6nek sz6kh6z6ban tartott6k. Nem-

169 k6zimunka kiSllitdst nyitottak, j6t6-

konys6gi templomi hangversenyt tartot-

tak a Tim6teus h5z javdra. Okt6ber v6g6n

ism6t zenei el6adSs vSrja majd az 6rdek-

l6d5ket. Jriniusban 6s decemberben ko-

szonti k j u bi l5 n sa i kat.,Va n na k szponzor a-

ink, akik adojuk k6t sz6zal6kdt nektlnk

ajdnd6kozz6k, 6sva nna k, aki k ada kozna k

a N6egylet sz6m5ra. Koszonjtik nekik,

mert ebb6l tudjuk a munk6nkat v69ezni,

6s seg6lyeket juttatni a rdszorul6knak" -
tette hozz5 Kiirtv6lyesi Piroska.

A korm6nyhivatal tdmogat5s6val
megval6sult mijus v6gi d6l-szlov5kiai
kiirrit 6s a jrinius kiizep6n megrende-
zett nagytiirkiinyi csaliidi nap ut5n, a

komSromi szakmai nap 6s konferencia
volt a pozsonyi Carissimi Nonprofit
Alap idei harmadik rendezv6nye. Bau-

er Edit EP-k6pvisel6, a Bethlen Giibor

Alap 6s a Szloviikiai Magyar Eg6szs6g-

iigyi TiirsasSg t6mogatt6k. A Kom6ro-

mi Protestdns N6egylet mellett a ko-

mdromi Selye J6nos Egyetem volt az

esem6ny t5rsszervez6je. I

Balro Petdcz Baldzs

For6: Frrurn Doeos Bocilnrn Es n szrnzO (1)

Kdrtvdlyesi Piroska: Kdzel dll hozzdnk ez az ilgy


