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A koronavírus-járvány minden-

kinek megnehezítette az életét, a

különleges bánásmódot igénylő

gyermekek, fiatalok szüleiének is.

Álljon itt most két édesanya beszá-

molója arról, hogyan vészelték át a

karantén idejét.

Március elején életünknek egy új

korszakába érkeztünk. A vírus min-

dent átírt, az eddigi életmódunkat is.

Peti fiam 35 éves, Down- szindrómás,

autista vonásokkal. Kettesben élünk,

a „korona” előtt megvolt a napi ruti-

nunk, amelyhez hozzátartozott dél-

előtt a nappali foglalkoztató, délután

a klubélet. 

Márciusban karanténba került az

ország, hirtelen otthon maradt min-

denki, így mi is. Eleinte nem volt nagy

kihívás, hisz az értelmi sérült fiammal

amúgy sem volt túl mozgalmas az

életünk. Egyrészt anyagi okokból,

másrészt Peti szereti a monotonitást.

De azért kétheti bezártság után már

kezdett szorongóbb lenni, sőt néha ag-

resszív is. Én közbe-közbe kijártam

bevásárolni, de őt nem vihettem ma-

gammal, hiszen a szájmaszk viselése

probléma volt neki. Ezért két hét után

tettünk egy kirándulást, megnéztük a

tőkési malmot, sétálgattunk a tavaszi

napsütésben. Ezt megismételtük más-

kor is, más helyszíneken. Nagyon jót

tett a lelkünknek és a kedvünknek.

Azóta hétvégenként a 85 éves nagy-

mamához is újra elmegyünk, és tartva

a távolságot jókat beszélgetünk. Nagy

szívfájdalommal mondta szegény

anyukám, hogy még csak meg sem

ölelhetjük egymást... 

Azóta enyhültek az előírások, és

már kávézni is elvittem Petimet, sőt a

klubtagokkal egyeztetve közös kávé-

ház-látogatást is összehoztunk. Jó volt

újra találkozni és látni gyermekeink

arcán azt az örömet, amelyet ez a kis

kiruccanás adott nekik. Kaptak finom

habos kávét, fagyit, üdítőt. Tartottuk

itt is a távolságot, csak minden máso-

dik asztalnál ülhettünk, de már ez is

több volt, mint amit eddig reméltünk.

A „hogy vagytok?” kérdés itt nem ud-

variassági formula volt, hanem igazi

érdeklődés a másik iránt. 

Még nem tudjuk, mikor térhetünk

vissza a régi klublátogatásokhoz, de

addig is megoldjuk, hogy legalább kint

összejöhessünk, beszélgethessünk, hisz

összetart bennünket a hasonló sors és

az egymás iránti szeretet.

Benedik Katalin, 

Dunaszerdahely

*  *  *

Egyik percről a másikra lezárták a

határokat. Ádám itthon rekedt, és el-

kezdődött az otthoni tanulás. Szeren-

csére két héttel korábban jöttünk haza

a soproni neurorehabilitációról. Ádám

öt év múltán megint kipróbált néhány

járókeretet, amíg megtaláltuk a leg-

megfelelőbbet. Véletlen folytán sike-

rült találnom egy hasonlót a Human

International raktárában. Mintha csak

ránk várt volna. 

Évek során félelmekkel küszköd-

tem, mi lesz, ha Ádám végleg hazajön

a balassagyarmati iskolából, ahová hét-

főn megy, és péntek délben érkezik

haza. Ezzel persze lehetővé teszi szá-

momra az alkotómunkát és a közösség

érdekét szolgáló feladataim végzését.

Édesanyám szokta mondogatni:

,,Minden rosszban van valami jó.” És

milyen igaza volt! Elkezdődött a kör-

forgás: napi torna, rehabilitáció, tanu-

lás, főzés, takarítás, fertőtlenítés, a

nyakamon egy határidőre leadandó

munka. És láss csodát: minden sike-

rült. Amitől tartottam, nem követke-

zett be. Nincsenek súrlódások, Ádám

előzékeny, türelmes, és ami a legfon-

tosabb, látja, hogy mennyire javul a

mozgása, ha mindennap eleget torná-

szik. Végre több év után megint elkez-

dett járókerettel járni. Persze hiányzott

a heti lovaglás, de párszor beültünk az

autóba, és néztük a tájat, fákat, s élvez-

tük a nyugalmat.

Sajnos, nehezebben tűrték a kiala-

kult helyzetet a Rózsa utcai nappali

foglalkoztatóba járó fogyatékossággal

élő fiatalok. A Charitas Saag Polgári

Társulás részére nem jöttek meg az

adófelajánlások, így nem volt fedezet

a két munkatárs fizetésére. Intézmé-

nyünk nem kap állami támogatást,

ezért most sem tudunk kinyitni; mun-

katársaink munkanélküli-segélyre

mentek. Csak reménykedni tudunk,

hogy adakozók adományaiból újra si-

kerül megindítani a központ működé-

sét, mert hét fiatal és a családjuk már

alig várja a foglalkozásokat, jókedvet és

kacagást.

Kutak Adrienn, Ipolyság
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Idén hetekig vártuk az igazi rügyfakadást. Mé-

labúsan kezdődött a tavasz. Valami visszatartotta a

kirobbanó életerőt a természetben. Madárcsicser-

gés nélküli néma reggelek, autórobaj nélküli aszfalt-

utak. Locsolók nélküli húsvét és gyermekdal nél-

küli anyák napja. Nekünk és barátainknak hosszú

idő óta versfesztivál nélküli április. Több lett az ag-

godalom, a félelem, a magány, a bezártság, kevesebb a közös élmény, a ta-

lálkozás, az öröm. A böjti szelek valahogy belenyúlnak a nyárba. Szikkad

a szív, és szikkad a táj. Világjárvány van.

Ilyenkor az ember számára még fontosabb, a mostani nehézség is bizo-

nyítja, hogy a legfontosabb erőforrás a család. Ezt volna szükséges meg-

erősíteni, hogy megbízható támasz legyen, hogy a váratlan próbatételek ne

gyűrjenek maguk alá bennünket. A család élete állandóan változik asze-

rint, hogy tagjai milyen életszakaszban vannak. Ezekre a természetes élet-

szakaszváltásokra fel tudunk készülni, nem érnek bennünket váratlanul.  

Ha magunk elé képzelünk egy nagy, terebélyes fát, amelynek a gyökerei

a nagyszülők, a törzse a szülők, a gyermekek pedig az ágak, melyekből to-

vábbi ágacskák hajtanak, az ő gyermekeik – ez összesen négy generáció

együtt. Vannak a fának tartó és termő részei, idővel a termő részekből lesz-

nek a tartó részek. Hol az egyik, hol a másik nemzedék igényel több fi-

gyelmet és mindennapi törődést. De tudjuk, hogy nagy viharban a gyü-

mölcsökkel megrakott fiatal és idősebb ágakat is fontos alátámasztani.

Különben kárt szenved a fa.  

Vannak az életnek különösen kimerítő szakaszai. Ilyen a súlyos beteg-

ség, természeti csapás, gyász. A mostani életszakasz is válságos idő. Ennek

a nem várt próbatételnek az egyetemessége a különös. Minden embert

érinthet, palotában vagy kunyhóban egyaránt jelentkezhet a baj. Mégis

vannak fokozott figyelmet igénylő rétegek: az idősek, az egészségükben

akadályozottak, a krónikus betegek. Azok a családok, ahol még tartósan

egészségkárosodott hozzátartozót is gondoznak, akár olyat, akinél a csa-

ládtól való elszakadás és önállóság nem következett be, hosszú időn ke-

resztül fokozott terhelésben élnek. Tagjaik ezek mellett a gondok mellett

munkába járnak, gyermekeket nevelnek, nagyszülők, unokák örömteli ter-

he gazdagítja a mindennapjaikat. Az ilyen család még jobban veszélyezte-

tett, még sűrűbben jöhetnek válságok, még gyakoribb a kondícióvesztés,

világjárvány nélkül is. 

A jó tanács persze nem elég, de talán nem is haszontalan. Ahhoz, hogy

a teherhordó ne égjen ki, meg kell tanulnia nemet mondani, meghúzni a

határokat. Megfontoltan kell gazdálkodnia a tartalékaival. Nem a szeretet

hiányzik belőle, ha önvédelmet gyakorol, hiszen a család érdekében vigyáz

testi és lelki egészségére. Jó, ha a párkapcsolatára is ügyel, hogy az évekkel

az is meg ne ráncosodjon. Jó, ha az élet nagy kérdéseire – ha még nem ta-

lált – minél előbb megnyugtató választ keres, így a kisebb kérdések meg-

oldásával foglalkozhat. És ha a szükség azt kívánja, jó, ha keres, talál és el-

fogad segítséget. Jó, ha van megbízható lelki erőforrása, s naponta talál

örömet is a szolgálatában. Kívánom, hogy így legyen. 
Rácz Jolán 
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Amikor ezeket a sorokat írom, a ta-

vasz első napján még nem tudom, érvé-

nyes lesz-e az alcím: A Szlovákiai Ma-

gyar Egészségügyi Társaság komáromi

konferenciáján, 2020. június 13-án el-

hangzott előadás szerkesztett változata.

Ti. lesz-e egyáltalán konferencia?* Ki-

lábalunk-e júniusig a koronavírus

okozta, most még erősödő világjár-

ványból, pandémiából?  

A pandémia egy betegség tömeges

előfordulásának legmagasabb foka. Ha

csak egy vagy néhány országot érint,

akkor epidémia a neve. Létezik azon-

ban olyan tömegesen előforduló kór is,

amely egy bizonyos helyhez kötött,

ilyenkor endémia a neve. Ilyen volt egé-

szen a közelmúltig a golyva (strúma),

azaz a nyakunkon található pajzsmirigy

megnagyobbodása. Gyakran társult

kretenizmussal. A kretén/kretin szó

1818-ban jelent meg a Tudományos

Gyűjtemény egyik dolgozatában. A

szerző, Melczer Jakab evangélikus lel-

kész így jellemezte a kreténeket: „olyan

emberek, akik születésektől ólta igen

gyávák és élhetetlenek…és annyira os-

tobák, hogy az emberi észt bennük ész-

re se lehet venni.” 

A kór nevét a keresztényt, általában

valakit, de szegény ördögöt, félkegyel-

műt is jelentő francia chrétien szó alpe-

si nyelvjárási alakjából származtatják.

Mint jeleztem, a kretenizmus endé-

miás kór, Magyarországon elsősorban

Erdély hegyes vidékein, Fogaras, Sze-

ben és Hunyad vármegyében, ill. a Fel-

vidéken Selmecbánya környékén volt

gyakori. Arról, hogy a sík területű Csal-

lóközben is megszokott az előfordulá-

sa, az ország 1858-ban szerezhetett tu-

domást. Ekkor jelent meg a Vasárnapi

Újság hasábjain a Pozsony megyei Zo-

horban működő fiatal plébános, Ipolyi

(Stummer) Arnold úti jegyzete. Belőle
idézek: 

„…szomorú sajátsága Csallóköznek

kitűnőleg számos dőre, golyvás, cretin-

féle, itt ún. csápa, töhölyi vagy toplaki

embere…Méltán megérdemlené egyi-

ránt emberségi, mint nemzetiségi

szempontból, hogy orvosaink ezen vi-

dékre is fordítsák figyelmüket.” 

Nos, a magyar történettudomány ki-

emelkedő alakjának, a Magyar mytho-

logia szerzőjének felhívása nem maradt

pusztába kiáltott szó. Amint arról a

Carissimi 2014. évi 5. számában írtam,

Gerley János már 1865-ben előadást

tartott A gyügeség (Cretinismus) Csal-

lóközben címmel a magyar orvosok és

természetvizsgálók Pozsonyban tartott

XI. vándorgyűlésén. Előadása feléb-

resztette az orvosi érdeklődést e csalló-

közi endémia iránt. Gerley követői kö-

zül most csak a Pozsony megye tiszti-

orvosi posztján is őt követő, komáromi

születésű Lendvay Benőt (1830–1900)

említem. Lendvay – Gerleyhez hason-

lóan – személyesen járta végig a csalló-

közi településeket, és azt találta, hogy

minden 75. lakos kretén. 1885-ben a

budapesti országos orvosi és közegész-
ségügyi kongresszuson indítványozta,

hogy a kormány intézkedjen a betegség

okainak elhárításáról, ill. a kretének

sorsának enyhítéséről. 

Annak ellenére, hogy a 20. század

elején a hormonok felfedezésével, az

endokrinológia térhódításával végre

fény derült a betegség valódi okára – a

golyvát és a kretenizmust a jódhiány

okozza –, a kretének sorsa még sokáig

változatlan maradt. Pozitív változás állt

azonban be a kretenizmussal gyakran

szövődött golyva (strúma) gyógyításá-

ban. A golyva gyakran olyan nagyra

nőtt, hogy összenyomta a légcsövet, és

a beteget a fulladás veszélyének tette ki.

Az orvosok számára egyértelművé vált,

hogy az ilyen nagyra nőtt golyvát csak

műtéttel lehet eltávolítani. Az egésznek

a kiirtása azonban még nagyobb bajba

sodorta a beteget: a pajzsmirigy által

termelt hormon hiánya egy myxedé-

mának nevezett kórt okozott. Egy sváj-

ci sebész, Theodor Kocher (1841–

1917) dolgozta ki a golyvaeltávolítás

biztonságos, a hormontermelés egy ré-

szét megőrző módszerét. Munkásságá-

ért 1909-ben orvosi Nobel-díjban ré-

szesült.  

Kocher módszere hamarosan Ma-

gyarországon is elterjedt, és előbb-

utóbb a csallóközi betegek is műtéttel

szabadulhattak meg golyvájuktól. Ami-

kor 1990-ben a Csallóközbe kerültem,

még találkoztam olyan beteggel, akinek

a nyakán ott volt a strúmektómia nyo-

ma. Egy kedves csiliznyáradi néni kér-

désemre elmondta, hogy őt a „golyvaki-

rály” műtötte a negyvenes években. Így

találkoztam először a golyvakirállyal,

azaz Király József doktorral. Aztán or-

vostörténészként az alábbiakat sikerült

kiderítenem róla:       

Király József, a budapesti orvosi ka-

ron végzettek névsorát közreadó Pro-

móciós könyv szerint a Vas megyei Ná-
dasdon született 1906. január 5-én. Is-

A „golyvakirály”: Király József (1906–1956) 
komáromi sebész főorvos emlékezete 

orvostörténet
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koláiról, ifjúkoráról nem találtam ada-

tot. Medikusévei alatt 1926–1927-ben

ösztöndíjasként Freiburgban tanult.

Oklevele megszerzése után (1929) a

budapesti II. Sebészeti Klinikára került,

melynek Bakay Lajos volt az igazgató-

ja. Bakay előzőleg, 1919-ig a pozsonyi

Erzsébet Egyetem orvosi karának volt

a professzora, s így közvetlen tapaszta-

latokat szerezhetett a Csallóközben en-

demikus golyvától és kretenizmustól

szenvedő betegek (sebészeti) ellátásá-

ban is. Lehetséges, hogy ő irányította

Király figyelmét az akkoriban izmoso-

dó golyvasebészetre. 

Király ez irányú érdeklődése 1938

után teljesedhetett ki, amikor az újra

Magyarországhoz csatolt Révkomá-

romban az ottani Emberszeretet Köz-

kórház sebészetének főorvosa lett (ké-

sőbb a kórház igazgatója is ő volt). A

városban töltött hét év alatt nemcsak a

pajzsmirigy betegségeinek műtéti ke-

zelését fejlesztette vidéki kórházhoz

mérten szokatlanul magas színvonalra,

hanem a csallóközi endémiás kreteniz-

mus kóroktanát, kórbonctanát, szövet-

tani képét is fontos új ismeretekkel

gazdagította. 

1943-ban mestere, Bakay Lajos elő-

szavával jelent meg A pajzsmirigy

megbetegedései c. monográfiája, 102

ábrával és 3 színes, a kretenizmus endé-

miás fészkeit feltüntető térképpel. Idé-

zek Bakay előszavából: „A cretinizmus

nagy, lesújtó veszedelme megelőzésért

kiált… Ezért kötelessége minden ilyen

betegségtől megszállott vidéken élő or-

vosnak…hogy a golyvakérdésben el-

mélyedjen. Becsületére válik a szerző-

nek, hogy a jelen idők nehéz gondjai

mellett is a Csallóköz népének ezt a

nagy veszedelmét kimerítő tanulmány

tárgyává tette, faluról falura követte a

pusztítás útjait. Jó munkát végzett,

amikor a golyvakérdést, éppen helyi ta-

pasztalataitól ösztönözve tette tanul-

mánya tárgyává s a hazai viszonyokból

kiindulva világított rá fontos fejezetei-

re.” Nincs terem e kitűnő szakkönyv
részletes elemzésére, ezért csak egy ké-

pet mutatok meg belőle, melyen olyan

golyvás betegek láthatók, amilyenek ma

már nemcsak a Csallóközben, hanem

vélhetőleg az egész Kárpát-medencé-

ben sincsenek.

Király emberként is orvosi hivatásá-

nak magaslatán állt: 1944-ben a zsidó-

üldözéssel szembeni nyílt állásfoglalása

miatt távoznia kellett az igazgatói

posztról. Alig egy évvel később – ami-

kor Komárom újra csehszlovák fennha-

tóság alá került – osztálya éléről is levál-

tották. 1945 júniusától szeptemberéig a

Komáromból Szőnybe menekített kór-

házat szervezte újjá, majd 1945 őszén a

székesfehérvári kórház sebészetének

élére került. 1947-ben már itt fejezte be

Az endémiás cretenismus c. monográfi-

áját. Nemcsak a sebészeti műtőben

szerzett tapasztalataira, hanem az elődei

klasszikus módszerével, faluról falura

járva, az ott talált betegek személyes

megvizsgálásával nyert adataira is építve

olyan etnográfiai és tudományos jelen-

tőségű művet alkotott, melynek megál-

lapításai kiindulópontjai lehettek a kre-

tenizmus és golyva profilaxisának or-

szágszerte. 

Azonkívül, hogy kiváló műtősebész,

kitűnően megalapozott elméleti tudású

szakember – az orvostudomány kandi-

dátusa – is volt. Irigyelt munkabírású,

naponta 15 műtétet végzett. 1955-ben

kiváló orvos címet kapott. Fáradhatat-

lan, saját, már megroppant egészségét is
ignoráló munkatempójának lett az áldo-

zata. 1956. július 29-én hunyt el. Az

egykori munkahelye, a révkomáromi

kórház történetét feldolgozó, 2002-

ben kiadott szlovák nyelvű monográfia

hat (!) sort szentel munkásságának –

csupán említi, hogy „strumektómiákat is

végzett”. „A szlovák sebészet momentu-

mait” közreadó, 1999-ben megjelent se-

bészettörténet még ennél is szűksza-

vúbb. Még a keresztnevét sem hozza, s

azt állítja, hogy a Komáromban végzett

„sebészeti beavatkozások spektrumát

nem gazdagította”. A magyar orvostör-

ténet-írás szintén adósa Királynak –

nincs benne a Kapronczay Károly által

összeállított, 2004-ben kiadott Magyar

orvoséletrajzi lexikonban sem. Adósai a

felvidéki (szlovákiai) helytörténészek is.

Király József „kifelejtődött” az Orvos-

történeti helynevek a Felvidéken című

kötetemből is (Lilium Aurum, Duna-

szerdahely, 2006).   

Komárom büszke lehet rá, hogy kór-

házában olyan híres sebészek dolgoz-

tak, mint pl. Lipscher Mór (1870–

1944), az agydaganat első magyaror-

szági eltávolítója. Érdemeire emléktáb-

la figyelmeztet a kórház röntgenpavi-

lonjának falán. A számos csallóközi

golyvás beteget megműtő és a pajzsmi-

rigybetegségek szakirodalmát két fon-

tos monográfiával gazdagító, betegeitől

a „golyvakirály” nevet kapó Király Jó-

zsef is megérdemelne egy emléktáblát.   

Dr. Kiss László 
*A konferencia elmaradt (a szerk.).

orvostörténet

„Golyvás apa golyvás cretin leányával”
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kutatási eredmények

Mint a cikksorozatom korábbi része-

iben írtam, 2018–2019-ben részben

strukturált interjús módszerrel kutatást

végeztem ADHD-val diagnosztizált fel-

nőttek körében. Jelen írásban azt tekin-

tem át röviden, hogyan próbálták/próbál-

ják megoldani a felmerülő problémákat,

milyen stratégiákat, módszereket alkal-

maznak a mindennapok során az interjú-

alanyaim abból a célból, hogy úrrá legye-

nek a nehézségeiken. 

1. Professzionális segítség igénybevé-

tele

A kutatásban részt vevők a legfonto-

sabb megküzdési stratégiának a szakér-

tőtől való segítségkérést, azaz a pszicho-

lógushoz való fordulást tartják. Általá-

nos az a meggyőződés, hogy minden

ADHD-ban érintett személynek szük-

sége volna egyéni és csoportterápiára is. 

1.1. Egyéni pszichoterápia

Az interjúalanyok kevesebb mint fele

részesült egyéni pszichoterápiában, mi-

vel az ellátórendszer kapacitásának szű-

kössége miatt azt csak magánúton tud-

ták igénybe venni. 

„Az egyéni terápiában én nem gondo-

lom azt, hogy magát az ADHD-t kell

kezelni, hanem azokat a másodlagos

rossz élményeket, amik az ADHD miatt

érhetik az embert. Az eltaszítottság érzé-

se miatt, a sikertelenségérzés, a társas

kapcsolatok kezelése, a szociális mecha-

nizmusok kiépítése, a gyermekkori trau-

mák, a satöbbik miatt.” (T. D., 24 éves nő)

1.2. Csoportos készségfejlesztő tré-

ningek

A kutatásba bevontak egyötöde vett

részt költségtérítéses csoportos készség-

fejlesztő tréningeken, amelyeken az

ADHD-s felnőttek számára legnagyobb

nehézséget jelentő területeken (pl. napi-

rend megtervezése, ütemterv készítése, a

halogatás mérsékelése, időmenedzs-

ment) kaptak segítséget. 

1.3. Releváns online csoportokhoz

tartozás

A nehézségekkel való megküzdésben

nagy szerepük van az online térben mű-

ködő közösségeknek is, melyek tagjai

között számos pszichológus szakember

található (pl. Felnőtt ADHD-sok cso-

portja a Facebookon). Ezeknek a cso-

portoknak a legfőbb jelentősége a hasz-

nos gyakorlatok megosztásában, a legú-

jabb kutatási eredmények megismerésé-

ben, „online barátok” találásában, egy-

más bátorításában, motiválásában, meg-

dicsérésében, a kölcsönös el- és befoga-

dottság, a szolidaritás érzésének közvetí-

tésében van, ugyanis az érintettek sze-

rint a szociális elfogadottság hiányát és a

társadalom peremén való lét élményét a

legnehezebb tartósan elviselni. Többen a

csoportos foglalkozások legfőbb pozití-

vumaként is a kölcsönös megértettség

élményét emelték ki.

2. A figyelemzavar, különösen a kon-

centrációs képesség javítása, valamint a

memóriaproblémák leküzdésére hasz-

nált egyéni módszerek, eszközök

• Az elvégzendő teendők listájának le-

írása (reggelente vagy az előző nap vé-

gén)

„mindig felkelek, és akkor…napi

programot csinálok. Tehát én rájöttem

azokra a technikákra, hogy mit kell csi-

nálnom, hogy összeszedettebb legyek,

ne kapkodjak, és mégis minden az

eszembe maradjon.” (N. V., 47 éves nő)

• Mobilos emlékeztető applikációk,

konyhai időmérő eszköz használata

egy-egy konkrét tevékenység időtarta-

mának megszabására

• A fontos dátumok, határidők szí-

nekkel való feltüntetése a naptárban

• Különösen a középkorúak esetében

a nevek, telefonszámok, adatok, PIN-

kódok noteszben, határidőnaplóban va-

ló feljegyzése

• Mivel az egyes tevékenységek kivite-

lezése hosszabb időbe kerül az érintet-

teknek, az órák előreállítása a lakásban

3. Az egyéni tanulás segítésére hasz-

nált módszerek:

• Tanulás során a lényeg kijelölése szí-

nes szövegkiemelő tollal

• Jegyzetelés, valamint „céltalan firká-

lás” a tanórákon a hallottakra való kon-

centráció elősegítése végett

• Audiovizuális anyagok felhasználása

az egyéni tanulás során

• Alternatív, tanulást segítő módszerek

alkalmazása, pl. agykontroll

Két, felsőoktatásban tanuló interjúa-

lany elvégezte az agykontrolltanfolya-

mot. Kiemelték, hogy az ott megismert

tanulásmódszertani technikák (gondo-

lattérképek, memóriafogas) nagyon ha-

tékonynak bizonyultak a tananyag meg-

jegyzésében, felidézésében. A villámol-

vasás megtanulása révén negyedére

csökkent a tanulásra fordított idő.

4. Az érintettek számára időnként el-

viselhetetlennek tartott belső feszültség

csökkentése céljából:

4.1. Sport

A sportolást szinte gyógyító hatású-

nak nevezi a legtöbb ADHD-val diag-

nosztizált felnőtt a következőkért:

– A sportolás révén elért sikerélmény

az önbizalom jelentős növekedéséhez

vezet, és segít ellensúlyozni a felsőokta-

tásban (bukás, évismétlés miatti) vagy a

munkahelyen elszenvedett kudarcokat.

– Segít a kitartás képességének eléré-

sében.

– Feléleszti azt a küzdőszellemet,

amely a korábbi, igazságtalannak érzett

verbális és nem ritkán fizikai bántalma-

zás hatására meggyengült az érintettek-

ben.

„Most járok hetente kétszer tornáz-

ni…Ott is a tanár megdicsért, hogy

Milyen módszerekkel, eszközökkel próbálnak 
meg az ADHD-val diagnosztizált felnőttek önmagukon segíteni?
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ADHD-s felnőttek

2 hónap alatt én olyan fejlődést értem el

a tornában, mint más pár hónap vagy

pár év alatt. Meg én megtanultam a

sport által a kitartást. Nagyon küzdő va-

gyok, nagyon kitartó, maximalista is,

versenyző is. Látom, hogy a többiek jók,

én el akarom érni azt a szintet.” (I. T., 38

éves nő, Budapest)

– Azoknak a területeknek az egyike,

ahol a neurotipikus emberekkel azonos

vagy akár magasabb teljesítményszintet

is képes elérni.

– Növeli az energiaszintet, javítja a

koncentrációt.

„Minden ADHD-snak sportolni ké-

ne…Egyrészt a felesleges feszkót, ener-

giát levezeted, bármilyen sporttal, más-

részt mivel sikerélményed van belőle,

pozitív visszajelzést kapsz magadról, a

testedtől…a koncentrálást javítja.” (N.

Á., 42 éves nő, Budapest)

4.2. Drámapedagógiai módszerek

használata „a feszültség kiordítása” cél-

jából (színjátszó körben való részvétel, 3

fő). Az érintettek szerint ez csak akkor

igazán hatékony, ha hetente többször

van foglalkozás.

4.3. Jóga, relaxáció, légzésterápia.

Szintén hetente többször szükséges vé-

gezni őket.

„A férjem is szorong, én is szorongok,

és mind a három gyerekünk szorong…

A fiam is jár pszichológushoz a Heim

Pálba, ott tanítottak a fiamnak légzéste-

rápiát meg relaxálást. Ezt minden reggel

fölkelünk, és iskola előtt, mielőtt elindul

a család, relaxálunk. Ez is sokat segít…”

(I. T., 38 éves nő, Budapest)

4.4. A kreatív, fizikai alkotómunka is

a negatív érzelmek levezetésének eszkö-

ze az interjúalanyaim számára.

„Most varrok…rendszeresen, a dro-

gommá vált…ez levezeti a dühömet…

amikor úgy érzem, hogy feszül minden,

azt levezeti.” (C. T., 37 éves nő, Szeged)

4.5. Naplóírás, az érzelmek leírása

közvetlenül (szükség esetén éjszaka is) a

feszültséget keltő esemény után. (Szak-

ember által javasolt módszer.)

Figyelemre méltó, hogy azok a fel-

nőttek, akik a diagnózist követően

pénzügyi okok vagy a távoli lakóhely

miatt nem részesültek terápiás vagy leg-

alább tanácsokkal történő megsegítés-

ben, önerőből találták meg az ADHD

szindrómával való megküzdés lehető-

ségét, melynek legfontosabb eszköze a

szakirodalom keresése online vagy

nyomtatott formában az önismeret el-

mélyítése, az önkontroll megtanulása

céljából. 

5. A „lelki önvédelem” technikái,

módszerei, eszközei

Az alábbiakban azt tekintem át rövi-

den, hogy milyen módszereket alkal-

maznak a kutatásban részt vevők félel-

meik leküzdésére, valamint a megküz-

désre.

5.1. Az „átkeretezés” technikája

Az egyik interjúalany egy pszicholó-

gustól sajátította el az átkeretezés tech-

nikáját, melynek az a lényege, hogy a

szorongást, félelmet keltő személyekre

(pl. munkahelyi vezető) más látásmód-

dal tekint gondolatban – pl. „gyarló”

emberként, egy teljesen átlagos, min-

dennapi környezetben és tevékenységek

között látja őket. Ez az imagináció segít

abban, hogy az adott személlyel/szemé-

lyekkel kapcsolatos félelmek megszűn-

jenek, valamint az érzések és rajtuk ke-

resztül a viselkedés is megváltozzon irá-

nyá(/uk)ban.

„Szoktam mondani másoknak, hogy

ez az átkeretezés technikája…tehát ha

félsz…egy embertől…el kell képzelni,

hogy ő reggel ugyanúgy felkel, kócos a

haja, csipás a szeme, nyála ki van folyva,

odaszáradva…De egyébként ezt én is

így élem meg…Hogy ez az ember, az

ugyanúgy működik, ugyanolyan bioló-

giai egység a nyűgjeivel, a pozitívumai-

val. Se nem több vagy kevesebb, mint

én. És meglátom benne az embert…” (I.

L., 48 éves nő)

5.2. Védekezés a mások részéről tör-

ténő kihasználás ellen: a határvonalak

meghúzása

Az érintettek esetében nemcsak az a

gyakori, hogy túlvállalják magukat, ha-

nem a munkahelyi környezetben is ki-

használják átlagosnál nagyobb munka-

bírásukat és terhelhetőségüket. Többen

arra a következtetésre jutottak a kihasz-

náltság többéves frusztráló érzése nyo-

mán, hogy meg kell tanulniuk nemet

mondani, és emellett következetesen ki

is kell tartani.

„…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 akkor volt az, hogy el-

határoztam, hogy meg kell tanulni ne-

met mondani.” (N. V., 47 éves nő)

6. A szindrómával való megküzdés-

hez elengedhetetlenül szükséges embe-

ri kapcsolatok

6.1. Támogató személy gyermek- és

ifjúkorban

Csaknem valamennyi interjúalanyom

beszámolt egy-egy olyan személyről, aki

életének egy korábbi szakaszában olyan

támogatást, segítséget nyújtott, amely

ott és akkor megakadályozta azt, hogy

életük teljesen vakvágányra kerüljön. A

legtöbb esetben ez egy pedagógus vagy

edző volt, aki akár kollégáival is szem-

behelyezkedve kiállt az ADHD-s gye-

rek mellett (pl. megakadályozta, hogy

eltávolítsák az iskolából), mert kedvelte

valamely tulajdonságát, vagy értékelte a

teljesítményét. 

„A középiskolában az iskolaigazgató

felkarolt, meg az osztályfőnök, havonta

mindig behívott az irodájába, hogy ér-

zem magam, miben tudnak segíteni…

Ott már nagyon elkezdtem igyekezni,

szorgalmas lenni, meg motivált. Ott

már éreztem azt, hogy akarnak, és hisz-

nek bennem.” (H. Sz.)

6.2. Kulcsember felnőttkorban

Minden interjúalanyomra jellemző,

hogy létezik egy olyan mindennapi se-

gítő a közvetlen környezetében (a leg-

több esetben partner, házastárs vagy

anya – különösen a partner nélküli fel-

nőttek esetében), akihez erős emocioná-

lis szálak fűzik, és aki segíti, szinte me-

nedzseli őt mindazokon a területeken

(pl. pénz- és időbeosztás, pontosság,
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A Szövetség a Közös Célokért (SZAKC) a társadalmi

összetartást erősítő programjának részeként, az Eras-

mus+ program támogatásával – határon túli partnereivel

együttműködve – felvidéki mozgáskorlátozott fiatalok

kortárs segítő csoportjainak létrehozását kívánja segíteni.

A projektkoordinátor Hideghéthy Andrea, a SZAKC

ügyvezető igazgatója. A szlovákiai helyzet vizsgálata

megmutatta, hogy sokan nap mint nap megküzdenek a

kirekesztettség, a magány érzésével, és saját bőrükön ta-

pasztalják az elutasítást. Emellett az oktatás és a munka-

erőpiac sem áll készen a fogadásukra, nem veszi figye-

lembe egyéni szükségleteiket.

A Peer to Peer – Mozgáskorlátozott fiatalok társadal-

mi inklúziójának és társadalmi szerepvállalásának erősí-

tése a kortárs segítés erejével című projekt célja a súlyo-

san mozgáskorlátozott fiatalok aktív állampolgárságának,

társadalmi szerepvállalásának erősítése. A szlovákiai part-

nerek a magyarországi Mozgáskorlátozottak Egyesülete-

inek Országos Szövetségével (MEOSZ) és a romániai

Orbán Alapítvánnyal működnek együtt. A kétéves pro-
jekt céljainak megvalósítása során a SZAKC a Felvidé-

ken a FEFOSZ-nak, a Carissimi Nonprofit Alapnak, az

Artis Centrum szakmai csapatának, valamint az

SZMPSZ mellett működő Speciális Fejlesztő Szakmák

Országos Társulása tagjainak tapasztalatait szeretné ka-

matoztatni.

A projekt online kérdőíves kutatással – a kérdőív hon-

lapunkon megtalálható – és két fókuszcsoportos interjú

alapján kidolgozott módszertani kiadvány elkészítésével

indul, felmérik a súlyosan mozgáskorlátozott fiatalok

szükségleteit, illetve a társadalmi szerepvállalással kap-

csolatos attitűdjeit. Képzést biztosítanak számukra, ezen

elsajátítják a mentori munka, a kortárs segítés alapjait,

megismerkednek a hatékony érdek- és jogérvényesítés

eszközeivel. Mindezt olyan biztonságos, elfogadó kör-

nyezetben, ahol segíthetik egymás fejlődését, s a közösség

erejét felhasználva együtt léphetnek fel helyi szinten az

őket érő előítéletekkel, diszkriminációval szemben.

A projekt megvalósítói a július végén tartandó fókusz-

csoportos interjúhoz tíz mozgáskorlátozott önkéntes fia-

tal és tíz, segítő szakmában dolgozó szakember jelentke-
zését várják a dunaszerdahely@szakc.sk e-mail-címre. 

ADHD-s felnőttek – felhívás

ügyintézés, gyermeknevelés), ahol az

ADHD tünetei miatt (figyelemzavar,

impulzivitás) különösen nagy nehézsé-

gekkel küzd. A kutatás tanulságai és sa-

ját tapasztalatom szerint a kulcsemberre

egész felnőttéletében szüksége van az

érintettek többségének.

6.3. Támogató család 

Többen kiemelték az elfogadó, támo-

gató, segítő család fontosságát is, amely

kulcsfontosságú az ADHD-val való

megküzdésben.

„Ha a családunk nem olyan, mint az

enyém, akik maximálisan elfogadóak és

támogatóak, és olyan intelligenciával

kezelték ezt az egészet…akkor az az

ADHD-s lecsúszik, eltűnik, elkallódik.

Hiába intelligens, hiába tehetséges, va-

lahogy már sose fog kiderülni, mert

nincs olyan támogató háttere.” (N. Á.,

42 éves nő, Budapest)

Zárógondolatok:

Kutatásom is alátámasztja azt, hogy

az érintettek többsége az életkor előre-

haladtával, 40 éves kora körül magától is

megtanulja a zavaró tünetek kompen-

zálását és az ADHD-val való együtté-

lést. 

„Alapvetően tényleg azt gondolom,

hogy ADHD-snál vagy egy tanulási

zavarnál, hogy kellő intelligenciával

meg kellő háttérrel az ember magától is

megtanul kompenzálni. De az, hogyha

segítenek neki, meg ráébred, sokkal

könnyebb.” (T. T., 40 éves nő, Budapest)

– Azt tapasztaltam, hogy a személyi-

ség érésével az érintett felnőttek többsé-

gében megerősödik az önreflexió képes-

sége, ezért képessé válnak arra is, hogy

felhagyjanak a korábbi káros feszültség-

levezető módszerekkel (pl. alkoholfo-

gyasztás), s az önismeret elmélyítésével

és asszertív kommunikációval segítse-

nek magukon. 

„…volt olyan időszak, még a gyerekek

kicsik voltak, hogy bizony naponta

megittam a sört, mert kellett a lazítás.

Akkor nem tudtam azt, hogy, szóval ak-

kor úgy gondoltam, hogy ez oldja ben-

nem azt a nagy feszültséget, ami ben-

nem van. Most már rájöttem, hogy ha a

gondolataimat meg az érzéseimet tisz-

tázom, meg kimondom, akkor a feszült-

ségem is oldódik.” (N. V., 47 éves nő,

Budapest)

– A megküzdés leglényegesebb esz-

közének azt tartom, ha az érintettek

megtanulják elfogadni azt, hogy az

ADHD egy életre szóló kihívás, vala-

mint nem ellenségként, hanem külde-

tésként tekintenek rá.

„Sokszor nem érzem magam életreva-

lónak, de emellett meg nagyon is annak

érzem magam, csak máshogy. Vészhely-

zetben olyan dolgok és megoldások jön-

nek elő, amiről azt sem tudom, honnan

került a fejembe… Borzasztó belegon-

dolni, mennyivel más életem lehetett

volna, ha a kezdetektől kapok segítséget.

Emellett viszont annyira más a világ, és

olyan érdekességeket látok meg, olyan

dolgokra vagyok képes, amire más nem.

Ami miatt nem mondanék le örökre az

ADHD-ról.” (Sz. I, 38 éves nő)

Dr. Szücs Marianna 

egyetemi docens ELTE, 

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar

A mozgáskorlátozott fiatalok segítése
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tanulmány

A fogyatékosság értelmezésének

modelljei közül három nézetrendszer-

re hívtam fel a figyelmet: az egyéni,

medikális, egészségügyi, orvosi vagy

patologizáló gondolkodási modellre

(a továbbiakban: egyéni modell), a

szociális, környezeti vagy társadalmi

gondolkodási modellre (a továbbiak-

ban: környezeti modell) és az emberi

jogi megközelítésre (a továbbiakban:

emberi jogi modell). Az egyes értel-

mezési rendszereket, gondolkodási

modelleket 9 kérdéscsoport mentén

hasonlítom össze (az első részben – az

előző számban – négyről volt szó,

most pedig a többi ötről lesz).

1. Kinek a szempontjából történik a

fogyatékosság értelmezése?

2. Mi a fogyatékosság? Mit tekintünk

fogyatékosságnak? Hogyan konstruál-

juk meg a fogyatékosság fogalmát?

3. Mi a viszonyítási alap? Kihez/mi-

hez mérve, kihez/mihez hasonlítva ér-

telmezzük a fogyatékosságot?

4. Mi jellemzi leginkább a szóhaszná-

latot?

5. Milyen a hatalmi viszony és a ha-

talmi helyzet?

6. Ki dönt? Ki tudja, hogy mi a jó?

7. Mi jellemzi a célkitűzést? Mit kell

tenni?

8. Ki a kulcsfigura? Milyen szakem-

ber a jellemző?

9. Mi lehet a gondolkodási modell

hatása az egyén és a társadalom szem-

pontjából?

5. Milyen a hatalmi viszony és a ha-

talmi helyzet?

Minden emberi kapcsolatban be-

szélhetünk hatalmi viszonyról és ha-

talmi helyzetről. A hatalmi viszony

két ember között lehet alá- vagy fölé-

rendelt, illetve mellérendelt. Az egyé-
ni gondolkodási modellben a fogyaté-

kos ember helyzetét általában a társa-

dalomnak, a szakembernek vagy a

szülőnek alárendelt viszony jellemzi.

A fogyatékos ember úgy kell, hogy vi-

selkedjen, ahogyan azt a társadalom, a

szakember vagy a szülő elvárja. Ebben

a helyzetben a fogyatékos embernek

nincs beleszólása vagy csak kevés a

beleszólási lehetősége a saját életét

érintő kérdésekbe. A környezeti gon-

dolkodási modellben a fogyatékos

ember és a szakember vagy a fogyaté-

kos ember és a szülő együtt hozzák

meg a döntéseket a fogyatékos ember

életéről. Az emberi jogi modellben a

fogyatékos ember joga, hogy a saját

életéről önálló döntéseket hozzon. A

fogyatékos ember döntéseihez más

emberek befolyásolási szándék nélkül,

„csak” tanácsokkal, javaslatokkal járul-

nak hozzá. Ezt nevezzük önrendelke-

zésnek. Amikor az ember a saját életé-

ről önálló döntéseket hoz, akkor ha-

talma van a saját élete felett. Az em-

beri jogi modellben a fogyatékos em-

ber tehát hatalommal rendelkezik.

Megosztott a hatalma a környezeti

modellben, és nincs hatalma az egyéni

modellben. Vegyünk egy példát. A

szakember ismer egy lehetőséget a

vakság megszüntetésére. Ilyen például

a bionikus szem. A bionikus szem se-

gítségével, a technika folyamatos fej-

lődésének köszönhetően a jövőben

valószínűleg elérhetővé válik a látás.

Vajon milyen nyomás nehezedik majd

a vak emberekre vagy a vak emberek

szüleire? Elvárja-e majd tőlük a társa-

dalom vagy a szakember, hogy a bio-

nikus szem beültetésével látóvá akar-

janak válni? Elítélhető lesz-e az a vak

ember vagy a vak gyermeknek az a

szülője, aki nem akar élni ezzel a lehe-

tőséggel? Lesz-e a vak embereknek

hatalmuk arra, hogy a bionikus szem
beültetéséről maguk hozzák meg a

döntést? Alá-, fölé- vagy mellérendelt

szerepet jut majd a vak embereknek?

6. Ki dönt? Ki tudja, hogy mi a jó?

Az ötödik kérdésre adott válaszokból

egyértelműen következik az is, hogy

milyen válaszokat tudunk adni a hato-

dik kérdésre. A „jóság” fogalmának kü-

lönböző értelmezési lehetőségei miatt

különböző válaszokat tudunk adni. Va-

jon lehet-e jó siket vagy vak vagy kere-

kesszéket használó emberként élni? A

halló ember saját élete tapasztalataiból

kiindulva a hallást jónak és a társadalmi

beilleszkedéshez elengedhetetlennek

gondolhatja. A korábban halló, a hallá-

sát elvesztő embernek is lehetnek ilyen

tapasztalatai. A siketként született em-

ber a hang nélküli világot ismeri. A

hang nélküli világ számára természetes.

Gondolhatja azt, hogy ez neki jó. A

halló világról közvetlen tapasztalatai

nincsenek, azt csak a halló emberek el-

beszéléseiből ismeri. Mi a jobb? Halló-

nak lenni, vagy siketként élni? Össze

szabad-e egyáltalán ezt hasonlítani?

Jobb-e hallónak lenni, mint siketnek,

vagy jobb-e siketnek lenni, mint halló-

nak? Az egyéni gondolkodási modell-

ben a döntés sok esetben a szakember

és a szülők kezében van. A szakember

és a szülő tudja, hogy mi a jó vagy mi a

jobb a fogyatékos embernek. A környe-

zeti modellben a szakemberek és a szü-

lők, illetve a fogyatékos emberek együtt

hoznak döntéseket. Az emberi jogi

modellben a döntés joga a fogyatékos

embert illeti. A fogyatékos ember életé-

nek legjobb ismerője maga a fogyatékos

ember. Neki kell tehát tudnia, hogy mi

az, ami neki a legjobb.

7. Mi jellemzi a célkitűzést? Mit kell

tenni?

A célkitűzést a fogyatékosság értel-
mezésére irányuló, második kérdésre

Mi jut eszébe erről a szóról: 
fogyatékosság? II. 
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adott válaszból lehet levezetni. Ha a fo-

gyatékosság hiba vagy hiányosság, ak-

kor a célkitűzés a hiba kijavítása vagy a

hiányosság pótlása. Ezért kell például a

siketséget cochleaimplantátum beülte-

tésével kijavítani. Vagy ezért adunk a

végtaghiányos embernek műlábat vagy

bionikus lábat. A környezeti modellben

a társadalmi részvétel akadályaira tekin-

tünk fogyatékosságként. A cél tehát a

társadalmi részvétel akadályainak a le-

bontása. Ezért építünk mindenki szá-

mára használható, egyetemesen terve-

zett, akadálymentes épületeket. Ezért

tesszük az információt különböző

szükségletű személyek számára más és

más technikával, például jelnyelvi tol-

mácsolással, könnyen érthető kommu-

nikációval vagy alternatív és augmenta-

tív kommunikációval, esetleg Braille-

írással hozzáférhetővé. Az emberi jogi

megközelítésben a fogyatékosságot az

emberi sokszínűség részeként értel-

mezzük. Célunk a fogyatékos embere-

ket megillető jogok érvényesítése. Ezért

tanítjuk meg a fogyatékos embereknek

az őket megillető jogokat. Ezért kell a

fogyatékos embernek képessé válnia ar-

ra, hogy a saját jogaiért ki tudjon állni.

És ezért fontos, hogy a fogyatékos em-

berek ismerjék a jogvédelem intéz-

ményrendszerét. Azt hiszem, nem lehet

kérdéses, hogy mind a három gondol-

kodási modellből következő célkitűzés-

nek van létjogosultsága. A kérdés az,

hogy a célt hogyan érjük el.

8. Ki a kulcsfigura? Milyen szakem-

ber a jellemző?

Az egyéni gondolkodási modellben

minden olyan személy kulcsfigura, aki a

hibát ki tudja javítani, a hiányosságot

meg tudja szüntetni. Egyértelműen

szakembernek tekinthető ebben a gon-

dolkodási modellben az orvos. Szak-

ember a gyógypedagógus is. Erre utal a

gyógypedagógus kifejezésben a „gyógy”

jelző is, illetve a még ma is létező „gyó-

gyító pedagógia” kifejezés. A patologi-

zált egyénre irányuló terápiás szolgálta-
tásaival ide sorolható a pszichológus is.

A környezeti gondolkodási modellben

azokra a szakemberekre van szükség,

akik meg tudják szüntetni a környezeti

akadályokat. Ilyen szakemberek a mér-

nökök, akik épületeket, közlekedési

eszközöket vagy éppen köztereket ter-

veznek. Fontos szerepet játszanak az

információk akadálymentesítéséhez ér-

tő szakemberek, például a jelnyelvi tol-

mácsok vagy azok az informatikusok,

akik a látható információkat informati-

kai megoldásokkal hallhatóvá, a hallha-

tó információkat láthatóvá teszik. Ide

sorolhatók azok a szakemberek is, akik

például a negatív előítéletek felszámo-

lásán, a társadalmi tudatosság növelésén

dolgoznak, például éppen a gyógypeda-

gógusok vagy a pszichológusok. Az

emberi jogi megközelítést azok a szak-

emberek tudják a mindennapok részévé

tenni, akik megtanítják a fogyatékos

embereknek a jogaikat és azt, hogy ho-

gyan lehet kiállni értük, illetve mind-

azok, akik részt vesznek a jogsérelmet

elszenvedő személyek jogainak védel-

mében. Szereplők tehát akár a jogot ta-

nító, jogtudatos magatartásra nevelő

gyógypedagógusok (akik persze nem

„gyógyító” pedagógusok, inkább speciá-

lis pedagógusok vagy különpedagógu-

sok), a szülők. Szereplők lehetnek az ér-

dekvédelmi szervezetek munkatársai, a

jogászok, az ügyvédek. Mit gondolnak?

Vajon az itt felsorolt szakemberek kö-

zül melyikeknek a képzésében jelennek

meg fogyatékosságügyi ismeretek? Mit

gondolnak? Ha Önök lennének a hata-

lom birtokosai, akkor mely szakembe-

rek képzésére és mely intézményrend-

szerek működésére fordítanák a legtöbb

pénzt?

9. Mi lehet a gondolkodási modell

hatása az egyén és a társadalom szem-

pontjából? 

A gondolkodási modellek hatását az

egyén és a társadalom szempontjából

kevés konkrét tudományos kutatás bi-

zonyította. Azt azonban feltételezhet-

jük, hogy az egyéni gondolkodási mo-
dell az egyén megkülönböztetéséhez és

a megkülönböztetésen keresztül társa-

dalmi kirekesztéshez vezethet. A kör-

nyezeti gondolkodási modell az egyén

szempontjából egy élhetőbb életet

eredményezhet. A társadalom szem-

pontjából pedig valósággá válhat az in-

tegráció. Az emberi jogi megközelítés

hozzájárulhat az egyéni identitás tuda-

tának megerősödéséhez; ahhoz, hogy a

fogyatékosságot akár büszkén vállalni

és így ünnepelni is lehessen. Például

amikor a szülészeti osztályon majd azt

mondják az anyukának: „Gratulálunk,

önnek különleges gyermeke született.

Down-szindrómás, ami azt jelenti,

hogy ön különleges tapasztalatokat tud

majd szerezni.” „Gratulálunk, önnek

különleges gyermeke van. A gyermek

siket, ami azt jelenti, hogy ön megis-

merhet egy különleges nyelvet és egy

különleges kultúrát.” Társadalmi szem-

pontból az emberi jogi megközelítés

vezethet el a társadalmi inklúzióhoz.

Ahogyan az első rész végén, itt is

hangsúlyozom, hogy az egyes nézet-

rendszerek, megközelítések, gondolko-

dási modellek – meggyőződésem sze-

rint – markánsan különböznek egy-

mástól. Saját nézeteink tudatosítása és a

nézetek mögött rejlő értékválasztások

azonosítása hozzájárulhat mindennapi

gyakorlatunk újragondolásához, egy

befogadóbb társadalom kialakításához.

Ugyanakkor az is fontos, hogy a hét-

köznapi élet során különböző helyze-

tekben különböző nézetek, gondolko-

dási modellek alapján szemléljük a vilá-

got. Egyszerre lehet jellemző és a több-

ségi társadalom tagjai által fogyatékos-

nak minősített kisebbség tagjainak élet-

minősége szempontjából fontos az

egyéni, a környezeti és az emberi jogi

megközelítés is. 

Horváth Péter László 

A szerző a Szegedi TE Juhász Gyula 

Pedagógusképző Kara Gyógypedagógus-

képző Intézetének és az ELTE 

Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai 

Kara Fogyatékosság és Társadalmi 
Részvétel Intézetének oktatója. 

a fogyatékosság értelmezése
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korai fejlesztés

Sok szülőnek gondot okoz, amikor az

újszülött- vagy csecsemőkorú vagy ép-

pen 2-3 éves gyermeke sír, esetleg hisz-

tizik, de nem tudja, hogy miért. Ha a

gyermek ezt nem otthon, a szülő szá-

mára „védett” környezetben teszi, ha-

nem a boltban, játszótéren vagy valahol

vendégségben, a szülő feszültsége és te-

hetetlensége tovább fokozódik. A sírás-

nak, hisztinek nagyon sok oka lehet: sír

a gyermek, mert ez a dolga, hiszen gye-

rek; figyelmet akar; unja az eseménye-

ket; unatkozik (akár játékokkal körbe-

véve is, mert nem tanult meg egyedül

játszani); fáradt, éhes; állandóan ráfi-

gyelünk, de most nem otthon vagyunk;

rosszul neveltük; túl sok az inger körü-

lötte; mondani akar valamit, de (még)

nem tudja; nem értem, amit mondani

akar; egyáltalán érti-e, amit mondunk

neki; lehet, hogy figyelemzavarral küzd;

lehet, hogy autista, stb. És mindig van

valaki a környezetünkben, aki meg-

mondja, hogy mit kellene tennünk,

esetleg mi a baj vele.

A problémát ebben az írásban a

kommunikáció oldaláról közelítjük

meg, amely a gyermek fejlettségétől,

meglassult vagy eltérő fejlődésétől füg-

getlenül fontos, és a fejlesztés alapja le-

het. Részben azért, mert a gyermek a

kommunikáció részese, résztvevője már

a születése pillanatától kezdve (sőt már

a méhen belüli időszakban is). Részben

pedig azért, mert a kommunikáció nem

választható el a fejlődés-fejlesztés egyéb

területeitől, a nagymozgás, a finom-

mozgás, a kognitív képességek, az önel-

látás és a szociabilitás készségeinek a

fejlődésétől, problémaspecifikus fejlesz-

tésétől. Miközben öltöztetjük, megne-

vezzük a testrészeit, kérjük, hogy nyújt-

sa a lábát; mászás közben mutatjuk és

megnevezzük a labdát, hogy ahhoz kö-

zelítsen; étkezés közben elmondjuk,
milyen finom a répapüré, stb. Kommu-

nikálunk akkor is, amikor mosolygunk;

nyújtjuk a kezünket; játékosan megfe-

nyegetjük az ujjunkkal; együtt grima-

szolunk vele; ha ügyes volt, akkor azt a

hangszínünkkel is kifejezzük, stb.  

A kommunikációnak, amelyben leg-

alább ketten vesznek részt, minden tí-

pusa (verbális, nonverbális, metakom-

munikáció) szabályok szerint történik,

amelyek egy társadalomra vagy egy csa-

ládra, akár egy bölcsődei csoportra jel-

lemzőek. A szabályok miatt következe-

tességre van szükség ahhoz, hogy a kis-

gyerekek folyamatosan, tapasztalatszer-

zéssel, utánzással megtanulják és hasz-

nálják a kommunikáció eszközeit és

módjait. Ennek része pl. az is, hogy azt

tanulja-e meg valaki, hogy elég, ha han-

gosabban sír, visít, és megkapja, amit

„akar”, vagy a visításnak, hisztinek nincs

értelme, mert az anyukáját nem tudja

befolyásolni az indokolatlan sírásával

még az utcán sem.

A kommunikáció egyik szereplője le-

het már az újszülött, a csecsemő is, hi-

szen már azelőtt is hatékonyan kom-

munikál (nyöszörög, sír, összekuporo-

dik, öklét a szájába dugja), hogy kiejte-

né az első szavakat, legfeljebb még nem

érti meg pl. a tapasztalatlan, „friss” szülő
vagy a vendégségbe érkező rokon. 

Kezdetben a fejlődés alapja a szülő

érzékeny válaszkészsége: milyen gyor-

san tanulja meg gyermeke jelzéseit, és

milyen változatosan (differenciáltan)

képes reagálni. Minden esetben felkap-

ja a kicsit, vagy hagyja nyöszörögni,

esetleg csak megsimogatja a fekvő ba-

bát, csak beszél hozzá, megigazítja a

plédet rajta, stb. Közben a gyermek fel-

ismeri, hogy viselkedésével képes befo-

lyásolni a környezetét, s ez a fejlődés

döntő szakasza. Ahhoz, hogy valóban

felismerje, hogy képes úgy befolyásolni

a környezetét, hogy az valóban a szük-

ségleteit elégítse ki, meg kell tanulnia

neki is, és a környezetének is a „közös

kódot”, amely „közös tudást” és a „kö-

zös viszonyok” ismeretét jelenti. A kö-

zös kódnak a „hatóköre”, azaz, hogy

„félszavakból is megértjük egymást”,

korlátozódhat két személyre, a család

tagjaira, az iskolai osztályra, vagy éppen

kiterjedhet az egész társadalomra. 

A társadalom érzékeny arra, hogy a

gyermekek hamar elsajátítsák az adott

társadalomnak a viselkedési, együttmű-

ködési és együttélési szabályait, amelye-

ket a gyermekek vagy a közösség belé-

pő új tagjai (pl. új tag a csoportban, új

lakó a lépcsőházban, új munkatárs) a

kommunikáció korábban említett há-

rom típusa és összessége alapján sajátí-

tanak el. 

A sikeres kommunikáció kölcsönös,

dialógusjellege (a szülő folyamatosan

reagálni próbál gyermeke viselkedésére)

lelassulhat, ezért kevésbé lesz felismer-

hető és értelmezhető az eltérő fejlődésű

gyermek esetében, mert a szülők bi-

zonytalanok, nem vagy csak nehezeb-

ben értik gyermeküket már csak annak

fejlődése miatti szorongásuk következ-

tében is. A szorongást, amely áthatja a

mozdulataikat, hangszínüket, megha-

tározza azt, hogy milyen mindennapos
helyzeteket teremtenek gyermeküknek,

A kommunikáció szerepe 
és fejlesztése a korai életévekben
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már az első napoktól érzik az egészen

kicsik is. A szorongás miatt lelassul

vagy meg is akad az a természetes fo-

lyamat, amely során a gyermek egy vé-

letlen jelzésének a felnőtt megelőlegezi

a „közlés tudatosságát”, és megtanítják

egymásnak, majd közös kommunikáci-

ós jellé alakul.

A nyelvi fejlődés zavara, elmaradása

gyakran egy általános fejlődési zavar tü-

nete; korai életkorban a nagymozgásé

mellett a nyelvi fejlődésnek az elmara-

dása a legszembetűnőbb. A szülőknek

tipikus mozgásfejlődés mellett is feltű-

nik, ha gyermekük még nem vagy ke-

veset beszél, ha a kérést, utasítást mint-

ha csak a szituációból értené meg. Mi-

vel a kommunikációnak része a nyelv, és

azon belül a beszéd, az elmaradás fej-

lesztése során csak a tágabb kommuni-

káció fogalmából lehet kiindulni.

A kommunikációs és nyelvi készsé-

gek két nagy csoportját különíthetjük

el: a gesztus- és beszédértést, valamint a

nem verbális jelzések használatát és a

beszédprodukciót. 

A gesztus- és beszédértés az auditív

és vizuális figyelem kialakulásával kez-

dődik (~ 0–12. hó), majd fokozatosan

bekapcsolódva a gesztusok és egyszerű

kérdések megértésével egészül ki ~ 6–

18 hónapos korban, amikor a szavak és

gesztusok összekapcsolódása a szavak

megértését eredményezi. Nem szüksé-

ges még a gyermek beszéde, hogy kide-

rülhessen (~12. hó és 4 év között) a be-

szédértés szintje, hiszen gesztusokkal,

rámutatással képes a tárgyak és a képek

megkülönböztetésére, kiválasztására.

Körülbelül másfél éves kortól (4 éves

korig) megtanulja megérteni a cselek-

vést jelentő szavakat tartalmazó kérése-

ket. Ehhez sem szükséges a beszédpro-

dukciója, még akkor sem, ha már beszél

valamennyit (2–4 éves kor), hogy meg-

mutathassa, ismeri a jelzőket, a helyha-

tározókat, a nyelvtani elemeket (a töb-

bes számot, a birtokos formákat, a sze-

mélyes névmások ragozott formáit) és

az ezeket tartalmazó kéréseket, utasítá-
sokat. 

A nem verbális jelzések használatá-

nak és a beszédprodukciónak az az

alapgondolata, hogy a beszéd nem azo-

nos a kommunikációval, nem szinonim

fogalmak, utóbbi tágabb fogalom, és

magában foglalja a beszédet. A beszéd

kialakulásához szükség van különböző

nyelvi képességekre és készségekre, pl.

beszédértésre, mások nyelvi kifejezései-

re való reagálásra, a másokkal felváltva

való társalgásra, a közös figyelemre. A

„közös figyelem” kialakulása tíz hóna-

pos kor körül, a szociális interakciók

minőségi változásában érzékelhető. A

gyermek addig csak egy dologra tud

összpontosítani, az első életév végére

képes részt venni a tényleges interakci-

ókban, azaz pl. a kommunikáció során

az ő és egy másik személy(ek) figyelme

ugyanarra a tárgyra vagy eseményre irá-

nyul. A közös figyelemnek az egyik fél

(esetünkben a gyermek) részéről kétféle

célja lehet: Rámutatással kér, meg akar

szerezni valamit, és a megszerzése után

gyakran kilép a helyzetből. A másik

esetben a figyelem megosztására és

fenntartására törekszik, megmutat, kez-

deményez, elfogadja a kezdeményezést,

azaz a szituációban marad. Gyakori,

hogy amikor ismeretlen dologgal talál-

kozik, a szülőre néz, és segítséget (jel-

zést) vár, hogyan cselekedjen. Ha a szü-

lőn aggodalmat érez, ő is bizalmatlanná

válik, szorongani kezd, ellenben a szülő

mosolya megnyugtatja, bátrabbá teszi;

tehát a közös figyelem során a gyermek

a szülő érzelmi állapotát is átveszi.  

Az eltérő (atipikus) fejlődésű gyer-

mekek kommunikációjának a fejlődése

különös figyelmet igényel, hiszen a

kommunikáció nemcsak kíséri az egyéb

területek tevékenységeit (nagymozgás,

finommozgás, kognitív funkciók, önel-

látás és a szociális területek), hanem

kölcsönhatásban van velük: segítik vagy

éppen gátolják a másiknak a fejlődését.

Például a beszéd (és ezzel együtt a

nyelv) s a gondolkodás fejlődésének kö-

zös mérföldkövei és minőségi mutatói

vannak, amelyekről a szülők is be tud-
nak számolni a hétköznapok alapján.

Tudjuk, hogy hol tart a gyermek a fej-

lődésben, pl. a „mi ez?” és a „miért?” kor-

szaknak, valamint az utasítások végre-

hajtásának („hamm”, „adj egy puszit!”,

„keresd meg a cipődet!”, „hogyan csinál

az oroszlán?”, stb.) a megjelenéséből/

késéséből. 

A fejlesztés megköveteli, hogy a

kommunikációs és a nyelvi készségek,

valamint a beszédprodukció fejlesztésé-

nek a szempontjait (lépéseit) szigorúan

szem előtt tartsuk. Ahhoz azonban,

hogy a megfelelő szinten és módon

avatkozhassunk be a fejlődésbe, szükség

van a gyermek megismerésére, kom-

munikációjának a felmérésére. Ennek

során három kérdéssel a három legfon-

tosabb összetevőt tudjuk megfigyelni és

segítségükkel értelmezni az eltérő fejlő-

dést is. A megfigyelés során az első

szempont, hogy miért beszél a gyer-

mek, azaz mi a szándéka a beszéddel,

kommunikációs jelekkel. Szeretne-e

kapcsolatba kerülni másokkal, tud-e

kapcsolódni mások kezdeményezésé-

hez? A miről beszél a gyermek kérdés-

sel a tartalmat elemezzük: adekvát-e a

mondanivalója, milyen szavakat, esetleg

csak hangutánzókat vagy saját szavakat

használ. Az artikuláció és a grammatika

használatának a jellemzőire hívja fel a

figyelmet a hogyan beszél a gyermek

kérdés mint szempont.

Pieterse és Treloar korai fejlesztő

programja szerint (átdolgozva magya-

rul 2006-ban jelent meg Apró lépések.

Korai fejlesztő program lassabban fej-

lődő gyermekek és szüleik számára

címmel a Korai Fejlesztő Központ kia-

dásában Budapesten) a kommunikáció

és a nyelvi fejlődés feltételeit, ha a gyer-

mek még nem tud beszélni, a figyelmi

és játékkészségeken (társalgási készség;

utánzási készség; hangok és gesztusok

alkalmazása; beszédértés) keresztül

tudjuk megteremteni. Ha a gyermek

már tud beszélni, akkor a különböző je-

lentések kifejezésére, a nyelvtani for-

mák használatára, a szavak artikuláció-

jára és a kezdeményezés-bekapcsolódás
készségére is koncentrálni kell, de nem

korai fejlesztés
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Bevezetés

A WHO 2019. márciusi adatai

szerint a világ össznépességének 5%-

a – mintegy 466 millió személy –

hallássérült, közülük 34 millió a

gyermek (www.who.int). Magyaror-

szágon a siketközösség a harmadik

legnagyobb – a 2009. évi „jelnyelvi

törvény” értelmében hivatalosan elis-

mert – nyelvi és kulturális közösség.

A Központi Statisztikai Hivatal

2016-os mikrocenzusa alapján Ma-

gyarországon 52 410 személy vallotta

magát nagyothallónak, 7 971 pedig

siketnek. A 14 évesnél fiatalabb na-

gyothalló gyermekek száma 1 612, a

siket gyermekeké 751 volt

(www.ksh.hu). A siket személyek

számára szükségszerűen a vizuális él-
mények a meghatározóbbak, ezért a

kognitív fejlesztésükben is nagyobb

szerepet kell, hogy kapjanak a vizuá-

lis ingerek. Ha tudatosan elsőként a
vizuális nyelvi gondolkodás kialakí-

tását segítjük, akkor a maga idejében

a verbális, akusztikus nyelv elsajátítá-

sa is több sikerrel jár (Hattyár, 2008).

A jelnyelv használata számos ország-

ban magától értetődő. Nem csupán

az USA-ban, hanem Európa számos

országában is, így pl. a skandináv or-

szágokban, Németországban stb. a

bilingvális (jelnyelvi és hangzó nyel-

vi) oktatás természetes, a jelnyelvet a

közlés eszközének tekintik, és a sike-

tek anyanyelvének tartják (Hattyár,

2000).

Jelen írásban a siket gyermekek bi-

lingvális oktatását igyekszem alapjai-

ban bemutatni. Ehhez a siket szemé-

lyek oktatására és kultúrájára specia-

lizálódott Gallaudet Egyetem (Gal-

laudet University, Washington D. C.)
által összeállított Visual Language &

Gondolatok a siket gyermekek jelnyelvi 
és hangzó nyelvi (bilingvális) oktatásáról I.

korai fejlesztés – siket gyermekek oktatása

elfeledkezve továbbra sem az előző

(nem beszélés) szint feladatairól sem. 

A nem verbális jelzések használata és

használtatása különösen fontos a kom-

munikációban a még nem beszélő

gyermekek és családjuk számára. A

preverbális tanulás feladata kettős: a)

meg kell érteni a jelzéseiket; b) folya-

matosan újabb jelzéseket kell kialakíta-

ni – ennek hatékonyan a figyelmi és vá-

laszadási készség, a játékkészség, a köl-

csönösen végzett tevékenységek, az

utánzási készség és a hétköznapi kom-

munikációs készségek használatának

elsajátításával és erősítésével felelhe-

tünk meg. 

A nyelvi fejlesztés alapelvei alapján

tevékenységbe ágyazva kell a beszédet

kialakítani, meg kell teremteni a kezde-

ményezés és a reagálás egyensúlyát,

erősíteni a figyelem összpontosításának

képességét, mindezt pedig a természe-

tes társalgás megerősítési módszerei-

nek az alkalmazásával. 

Összefoglalás helyett tekintsük át rö-

viden és nagy vonalakban, hogy milyen

tünetek jelezhetnek mennyiségileg és

minőségileg eltérő/atipikus fejlődést.

Figyelmeztető jel, ha a gyermek kom-

munikációja késik, vagy úgy tűnik, hogy

elmarad, ha hiányoznak a szokásos vá-

laszok vagy reakciók, ha szokatlan for-

mákat figyelünk meg a következő terü-

leteken: mosoly; figyelemfelkelthető-

ség; spontán mozgásos megnyilvánulá-

sok és mozgásos reakciók; hangadás,

gagyogás, beszédfejlődés; játéktevé-

kenység; érzelmi és szociális reakciók;

nem reagál a szülő kérésére, vagy csak

„véletlenszerűen”. Külön figyelmet és

támogatást igényel a gyermek, ha szo-

pási, nyelési problémái vannak/voltak;

ha a hangadás (pl. gőgicsélés, gagyogás,

szavak mondása) mennyisége bármely

életkorban elmarad, késik, csökken; ha

az egyes hangok megjelenése több mint

egyéves késést mutat a tipikus fejlődés-

menethez képest; ha 1,5 éves kor után a

beszéd túlnyomórészt érthetetlen, nem

különválasztható szavak folyamatából

áll; ha 2 éves korára nem produkál vala-

milyen érthető beszédet; ha 3 éves ko-

rára sem használ mondatokat, vagy

még mindig teljesen érthetetlen a be-

széde; ha 5 éves kora után is feltűnően

sok a beszédében a hangzóhiba, a hibás

mondatszerkezet; ha a beszédmód mi-

nősége (hangerő, hangszín, ritmus stb.)

a kornak, a nemnek nem megfelelő

vagy szokatlan; ha bármely életkorban

pszichés problémát okoz a beszéd.

Pető Ildikó

főiskolai docens

Debreceni Egyetem, 

Gyermeknevelési és 

Gyógypedagógiai Kar

Felhasznált irodalom:

Apró lépések. Korai fejlesztő program

lassabban fejlődő gyermekek és szüleik szá-

mára. Korai Fejlesztő Központ, Budapest,

2006.
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siket gyermekek oktatása

Visual Learning Researche Brief #1-

10 anyagait használtam fel

(https://vl2.gallaudet.edu/research/

research-briefs/). 

A vizuális nyelv

A vizuális nyelv nem a beszélt

nyelv jellel történő megjelenítése,

hanem saját nyelvtani rendszerű ön-

álló nyelv, különálló, független nyelvi

rendszer (Ennus & Price 2013). Míg

a hangzó nyelv szekvenciális felépí-

tésű, addig a jelnyelv térben és szi-

multán megjelenített. A tér és a

mozgás, mozdulat segítségével köz-

vetíti a nyelvtani információkat és

határozza meg a jelentést. 

Baker (2011) kiemeli, hogy a hal-

lásveszteség mértéke, ideje, a hallás-

javító eszközök alkalmazása, a társu-

ló fogyatékosság(ok) esetleges meg-

léte, a család dinamikája mind befo-

lyásolja a siket gyermek nyelvfejlő-

dését és a szenzoros csatornák hasz-

nálatát. A bilingvális oktatás na-

gyobb kognitív flexibilitást és a

nyelvre való nagyobb érzékenységet

ad a gyermeknek. Ugyanezekről az

előnyökről számolnak be siket gyer-

mekek bilingvális oktatása esetén is.

Ha az első (anya)nyelv megszerzése

késik, a siket gyermek nyelvi és kog-

nitív teljesítménye alacsony fokú

lesz. Bár nem támasztja alá egy ku-

tatási eredmény sem, sajnálatos mó-

don a jelnyelvet körüllengi az a hie-

delem, hogy ha a siket gyermek jel-

nyelven tanul, az a későbbiekben

megakadályozza őt a hangzó beszéd

elsajátításában. Ezzel ellentétben

már számos korai vizsgálat (pl. Ha-

mers, 1989) kimutatta, hogy a jel-

nyelv használata növeli a hangzó

nyelv használatának fokát. Vagyis

pozitív együttjárás mutatható ki a

jelnyelv és a hangzó nyelv használata

között. Maga a nyelv az, ami előse-

gíti a hangzó beszéd fejlődését, nem

pedig a kommunikáció módja. A si-

ket gyermekek szülei körében még
mindig fellelhető az az aggodalom,

hogy ha gyermekük korai életkorá-

tól kezdve két nyelvet sajátít el (jel-

nyelv + hangzó nyelv), az csak össze-

zavarja őt, nyelvi késést és kognitív

lemaradást okoz. Ezzel ellentétben

számtalan vizsgálat megerősíti, hogy

a kétnyelvűség természetes módon,

nehézség nélkül megy végbe, ahol a

fonológiai, lexikai, grammatikai

nyelvfejlődési szakaszok az egynyel-

vű gyermekek nyelvi fejlődésével

párhuzamosan jelennek meg (Fish

& Morfold, 2012). Látható tehát,

hogy a szülők aggodalma alaptalan.

Mind nyelvi, mind oktatási szem-

pontból előnyös a két nyelv – ese-

tünkben a jel- és a hangzó nyelv –

elsajátítása. A bilingvális kutatások

kimutatták, hogy az első nyelv hasz-

nálatának szintje erősen meghatá-

rozza és befolyásolja a második

nyelv elsajátításának képességét

(Anderson, 2006). Mivel siket gyer-

mekek kétnyelvűsége esetén a kuta-

tók nem találtak nyelvi késést vagy

keveredést a nyelvek között, a legko-

rábbi életkortól ajánlott a kétnyelvű-

ség bevezetése, mely optimális nyel-

vi és kognitív fejlődést biztosít. 

Halló szülők siket gyermekeinek

(a siket gyermekek 90%-a) nagy ne-
hézségük van az első nyelv megszer-

zésében, ha a környezetük nem hasz-

nálja a jelnyelvet. Az első nyelv elsa-

játításának késése befolyásolja a kog-

nitív képességeket és a kultúrtechni-

kák elsajátítását is. A jelnyelv korai

elsajátítása biztosítja magának a

nyelvnek a kialakulását, a kognitív

képességek fejlődését, illetve a hang-

zó beszéd és a kultúrtechnikák elsa-

játításának sikerességét (Gárate,

2012).

A siket gyermekek nyelvfejlődése

és a család szerepe a nyelvelsajátítás-

ban

A család bevonódásának mértéke

egyenesen arányos a siket gyermek

nyelvelsajátításának sikerességével.

Ebben különösen fontos faktorként

jelenik meg az anya jelnyelvismere-

tének és -használatának szintje. Míg

halló gyermek esetében a hangok

észlelése már az anyaméhben meg-

kezdődik, és a beszéd elsajátítása

mintegy spontán módon zajlik, ad-

dig a siket gyermekek a hangzó vilá-

got és beszédet nem vagy alig érzé-

kelik, így a szülővel való interakció-

juk és a nyelvelsajátításuk is külön-

bözik halló társaikétól. Ezért a halló

szüleik egy teljesen új helyzetben ta-
lálják magukat, szembesülve a velük
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való kommunikáció nehézségeivel.

Pedig függetlenül attól, hogy a gyer-

mek halló vagy siket, nyelvelsajátítá-

sában elsődleges szerepük van a szü-

lőknek és a környezetnek. 

A nyelvet jelnyelv segítségével el-

sajátító siket gyermek nyelvfejlődé-

sében ugyanazok a szakaszok és

mintázatok figyelhetők meg, mint a

halló gyermekekében (Moeller,

2000). Az első életév alatt a siket

gyermekek vizuális diszkriminációs

képessége – mellyel a különböző je-

leket képesek differenciálni – ugyan-

olyan módon fejlődik, mint a halló

gyermek akusztikus diszkriminációs

képessége, mely a hangok egymástól

való megkülönböztetését szolgálja. A

siket gyermek a halló gyermekhez

hasonlóan szintén „gagyog”. Ilyen-

kor random mozdulatokat tesz a ke-

zével és ujjaival, vagyis megpróbálja

imitálni a jeleket. Kb. egyévesen je-

lennek meg az első jelentést hordozó

jelek. Közülük több leegyszerűsített,

mint ahogy a halló gyermekek első

szavai. Ezután a gyermek két jelet

kombinál, egyszerű, de nyelvtanilag

helyes mondatot alkotva, majd meg-

jelennek az egyre komplexebb mon-

datok. Ötödik életévükre a siket

gyermekek a halló gyermekek nyelvi

szintjének megfelelő szókinccsel és

grammatikával kommunikálnak. To-

vábbi kapcsolódási pont, hogy a siket

gyermekek jelnyelvfejlődésében – a

halló gyermekekéhez hasonló mó-

don – szintén megfigyelhetők alul-

vagy túláltalánosítások. 

A szülők sokszor nem merik hasz-

nálni a jelnyelvet, mert úgy érzik,

hogy jelnyelvi tudásuk nem elégsé-

ges a siket gyermekükkel való kom-

munikációra. A szakemberek viszont

arra hívják fel a figyelmet, hogy a

gyermek kognitív és nyelvi fejlődésé-

hez legkorábbi életszakaszától kezd-

ve elengedhetetlen a szülő követke-

zetes jelhasználata. A gyermekek

ötéves koruk előtt gyorsan sajátítják
el a nyelvet, így a szülők frusztrációt

élhetnek át, hogy gyermekük jel-

nyelvtanulása megelőzi az övéket. A

napi gondozási tevékenységek, a já-

ték stb. mind a nyelvtanulást szolgál-

ják, és a szülő-gyermek interakció

során kell, hogy megtörténjenek.

Fontos, hogy a szülők ismerjék a

(jel)nyelv fejlődési szakaszait, így

mind saját, mind gyermekük jel-

nyelvfejlődését segíteni tudják.

Azonban a gyermek nyelvfejlesztése

nem a szülő feladata, hanem a

gyógypedagógusé, illetve egyéb

szakembereké. A szülő szerepe, hogy

gyermeke életében támogató módon

jelen legyen, gondoskodjon arról,

hogy létrejöjjön a kommunikáció

(Fish & Morford, 2012).

A vizuális nyelvfejlődést segítő te-

vékenységek, játékok

A szülő és a siket gyermek interak-

ciója során fontos a szülőnek meg-

győződnie arról, hogy a gyermek rá

figyel, nem pedig pl. a játékra. Siket

szülők siket gyermekükkel történő

kommunikációjuk során különböző

stratégiákat használnak (Lieber-

mann, 2012). Pl. a szemkontaktus

felvételét és a figyelem felkeltését el-

érheti a szülő a gyermek megérinté-

sével vagy az ujjaknak a gyermek lá-

tóterében való mozgatásával, illetve a

gyermek látóterébe hajolhat, hogy az

a tárgyat és a jelet egyszerre lássa.

Van, amikor a szülő direkt módon a

gyermek testére, könyvére vagy játé-

kára jelel. Előfordul, hogy a tárgy

pozícióját változtatja meg, így a

gyermek szimultán látja a tárgyat és

annak jelét. Fontos, hogy a jelelés

mindig a gyermek figyelmi fókuszá-

ban történjen. Az optimális az, ha a

tárgy és a jelelő egyszerre van a gyer-

mek látóterében. Ez legkönnyebben

úgy érhető el, hogy a szülő a gyer-

mekkel szemben helyezkedik el. Ha

a gyermek spontán módon felnéz,

rögtön kezdődhet a jelelés. Jó, ha a

szülő használja a „Nézd!” jelet, amely
a figyelemfelkeltésen túl elővételezi a

gyermek számára, hogy új szavakat

sajátíthat el. 

Képnézegetéskor két stratégiát is

használhat a szülő. Vagy hagyja,

hogy a gyermek alaposan megnézze

a képet, és ezt követően szemkon-

taktust felvéve jelenik meg a jel, vagy

a képnézegetéssel párhuzamosan

mutatja a jelet úgy, hogy mind a kép,

mind a jel a gyermek látóterében

van. A szülő a számtalan játék,

könyvnézegetés és egyéb aktivitás

során kitapasztalhatja, hogy gyerme-

ke számára melyik az ideális straté-

gia. 

Ahogy a gyermek egyre idősebb

lesz, a szülő egyre kevesebb explicit

figyelemfelhívó jelzést alkalmaz, in-

kább megvárja, hogy a gyermek fi-

gyeljen rá, és csak akkor kezdi a jele-

lést. Mire a gyermek eléri a 2-3 éves

kort, a szülő figyelemfelkeltés nélkül

kezd el jelelni, abban bízva, hogy

amint ezt észreveszi a gyermek, au-

tomatikusan figyelni fogja a jelelést.

A kétéves siket gyermek nagyon jó

fokon működteti a tekintetváltást,

melynek segítségével összekapcsolja

a tárgyat a jelével. Amint a szülő fel-

emeli a kezét, hogy megkezdje a je-

lelést, a gyermek abban a pillanatban

odanéz, és amint befejeződött a köz-

lés, azonnal a tárgyra fókuszál. Ez a

gyors és jelentéssel teli tekintetváltás

nem figyelhető meg a halló gyer-

mekeknél (Liebermann, 2012). 

Muzsnai István

A szerző oligofrénpedagógia-szurdo-

pedagógia szakos gyógypedagógus. 1987

és 1992 között a washingtoni Gallaudet

Universityn graduate studentként tanul-

mányokat folytatott, illetve senior Ful-

bright scholarként kutatásokat végzett.

Budapesten a Hallássérültek Tanintéze-

tében tizenkét évig, majd egy budapesti

nemzetközi iskolában hét évig siket gyer-

mekeket oktatott.

A befejező részt a következő szám-
ban olvashatják.
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A mindennapok gondja-baja mellett

fel sem tűnik, hogy gyermekeink isko-

lába lépése milyen komoly forduló az

életükben. Hiszen akkor ismerkednek

meg a betűk és számok csodaországá-

val, mandátumot kapnak a felnőttek vi-

lágába. Minden kisgyermek szeretne

nagy lenni: felveszi édesapja táskáját,

édesanya cipőjét, és elképzeli, hogy mi-

lyen is lehet a felnőttség. Ha írni-olvas-

ni is megtanul, még közelebb kerül a

nagyok világához. Ilyen vággyal kezdi

meg az iskolát, és ennek a vágyódásnak

mindvégig meg kellene maradnia.  

Miért nem sikerül? Miért mutatják

a számok, hogy az elsősök 98 százalé-

ka örül az iskolának, a harmadikosok-

nak viszont csupán a harmada?! Mi az,

amit nem sikerül elérnünk? Mivel

szegjük kedvüket? Ha komoly vála-

szokat keresünk a feltett kérdésekre,

akkor bizony nehéz feladatra vállalko-

zunk. Több összetevő alkotja azt a

problémahalmazt, amely befolyásolja a

folyamatot.

Dunkel Norbert cikke az előző

számban több mindent felvetett a té-

makörben, szélesebb áttekintésben

taglalta a problémát. Én ezt az iskolai

intézmények és a pedagógus szem-

pontjából szeretném megtenni. 

Az óvoda is fontos a gyermek életé-

ben, azonban ez az időszak a játszásé.

Érzelmileg vagy szociálisan éretlen

kisgyermek esetében az iskolába lépés

egy évvel elhalasztható. Ezért mond-

juk azt, hogy az iskolakezdés 6–8 éves

korba esik, hiszen ez a két év a normál

késés fázisa. Az érett iskolaköteles

gyermek és éretlen társa között több-

féle különbség van, sok esetben már ez

meghatározza életük minőségének

várható alakulását (a kutatások szerint
az iskolázottságot, szakmai karriert,

családalapítást, valamint az elégedett-

séget). Ha az iskolában az első évfolya-

mot megelőzné egy kötelező nulladik,

amely a fejlesztést és az iskolára s a ta-

nulásra való ráhangolódást szolgálná,

akkor a gyermekek sikeresebben ven-

nék az első évfolyamot. Nem lenne

olyan nehéz a differenciálás, s nulla-

dikban a lassúbb felzárkózhat, a gyor-

sabb figyelmesebbé válhat, a kivételes

tehetség szociális készségekre tehet

szert, stb. Sőt, az élet természetes vele-

járója a csapatépítés, a másikra is te-

kintettel levő gondolkodás, az iskolai

adaptív magatartás elsajátítása. Az

együttműködés lehetőséget ad a játé-

kos tanulásra, és alapoz. Az új oktatási

miniszter legutóbbi javaslatai azt sejte-

tik, hogy az alsó tagozat ötéves lesz, és

ez már lehetővé teszi az elsős tananyag

átvételi tempójának differenciálását.

A PISA nemzetközi monitoring

eredményei arra figyelmeztetnek ben-

nünket, hogy túl korán szelektáljuk a

gyerekeket az iskolai intézményekben.

Van, aki szándékosan matematikai

vagy nyelvi osztályba megy, majd a

nyolcéves gimnázium következhet, de

a rejtett tanterv ismérvei is rányom-

hatják a bélyegüket a gyermek jövőjé-

re, hiszen nem csupán a létszám ketté-
osztásával kerül valaki A vagy B osz-

tályba. Az iskolai terhelés nagyon

nagy, Csehországban a kutató pedagó-

gusok már nyíltan írtak tantervfüggő

gyerekekről, akikkel csupán az a baj,

hogy fáradékonyak, lassúbbak vagy fi-

gyelemhiányosak, különböző részké-

pességzavarokkal küszködnek, és nem

kapnak megfelelő segítséget. A peda-

gógus számára fontosabb a tananyag

időbeosztása, a feladatok teljesítése,

hiszen ez az, amit ellenőriznek.  

A részképességzavarokkal küszködő

tanulók integrálva lehetnek, de ez nem

elég. Miért? Mert papíron sok minden

jónak látszik, de gyakorlati haszna

csupán akkor van, ha az érintettek fej-

lesztésben részesülnek, korrekciós

programok keretében foglalkoznak

velük. Az iskolákban fontos a speciál-

pedagógusok személyes jelenléte. Se-

gítik a pedagógust az egyéni tanulási

terv kidolgozásában, kis csoportban

fejleszthetnek, kapcsolatot tarthatnak

a szülőkkel. Gyakran halljuk az iskola-

vezetők részéről, hogy nincs pénz az

alkalmazásukra. Az integrált tanulókra

azért kapnak megemelt fejkvótát, mert

ebből lehet kigazdálkodni a bérüket.

Hogyha nem telik teljes munkaidőben

való alkalmazásra, de azt szeretnénk,

ha legalább hetente lenne ott segítő

szakember, akkor részmunkaidő kijön

belőle.

A tanulók iskolai problémái manap-

ság nagyon bonyolultak és sokfélék,

számos esetben a pedagógus, az iskola

nem is tudja megoldani őket. Ezért

mindent meg kell tennie, hogy segítő

szakember (speciálpedagógus, iskola-

pszichológus, iskolai szociális segítő,

fejlesztőpedagógus) is legyen a tantes-

tületben, aki a kollégákat, szülőket és

tanulókat egyaránt segíti. 
Strédl Terézia

visszhang

Ad Dunkel Nepomuk Norbert PhD: 
Kirekesztve, összekeverve, Carissimi 2020/1. 
A gyermek beiskolázásának dilemmái



2020/2 17

visszhang

Nagy érdeklődéssel olvastam a ma

oly divatos oktatási irányelvek bukta-

tóinak elemzését. Teljes egészében

egyetértek a tanár úr gondolataival,

mert szemmel láthatóan az életből, a

gyakorlatból merített tapasztalatait

tárta elénk. Sajnos, sokévi pszicholó-

gusi munkám tapasztalatai alapján

ugyanilyen következtetéseket vonha-

tok le. 

Szeretném kihasználni a lehetőséget

s egypár gondolatot hozzáfűzni a

cikkhez. Lehet, hogy látszólag nem

mindegyik függ szorosan össze a té-

mával, mégis lényegesen érintik. 

Az utóbbi években a diszkrimináció,

a szegregáció és az integráció a leg-

gyakrabban emlegetett szavak közé

tartozik a speciálpedagógia területén.

Meggyőződésem, hogy azokban, akik

ezeket az elveket beiktatták az okta-

tásba, megvolt a jóakarat és a szándék,

hogy segítsenek a rászorult gyermeke-

ken. De sajnos, mint sok másban is ta-

pasztaljuk, számos esetben ezekből a

fogalmakból is kiveszett az eredeti

tartalom és rendeltetés, a komolyság,

szakmaiság, s a manipulációnak, a szü-

lők féltékenységi harcának, a felnőttek

felelősség alóli kibúvásának, a problé-

mák elkendőzésének eszközévé váltak.

A felelőtlen szülők problémáját, a szo-

ciális munka hiányosságait, a szakem-

berek kompetenciáinak beszűkülését,

a pedagógiai munka színvonalának

csökkenését (sokszor már az óvoda

szintjén is), a gyermekek lelki túlter-

heltségét, a pedagógusok idő előtti ki-

égését, a szülők jogainak túlzott elő-

térbe helyezését, a problémamegoldás

törvényes kereteinek hiányát... mind

elkendőzik az említett divatos fogal-

makkal, amelyeket azonos rangra

emeltünk egy másik problémával,

amelyet romakérdésnek neveztünk el.

A fent említett három fogalomnak

megvan a maga gyógypedagógiai je-
lentése, és pontosan le van fektetve al-

kalmazásuk területe, módja és szabá-

lyai. Nem lehet egy kalap alá venni a

társadalmi problémákat, a családok

életmódját, nevelési gyakorlatát, a ro-

ma gyermekek esetleges diszkriminá-

lását, az egészségkárosodott gyerme-

kek integrációját, a gyengébb teljesít-

ményűek szegregációját. 

Sajnos, a periférián élő, szociálisan

hátrányos helyzetű gyermekek sorsá-

nak elemzéséből a média által felkor-

bácsolt romatémát csináltunk, és poli-

tikai tőkét kovácsoltunk belőle. Fi-

gyelmen kívül hagytuk a társadalom

rétegződésének fokozódását, és talán

túl nagy teret engedtünk a lelkes, ám

tapasztalatlan „nonprofit” szervezeti

fiatalok agilitásának. A roma gyer-

mekek sorsáért való felelősséget nem

lehet csak a rossz pedagógiai alapel-

vekre, a tanító nénik gyenge szakmai

képesítésére, a „fensőbbségesen visel-

kedő” nem roma gyerekekre hárítani. 

Mivel több évig terepmunkásként is

dolgoztam, elmondhatom, hogy a ve-

gyes etnikumú falvakban sehol sem

tapasztaltam valódi fajgyűlöletet,

amely a roma lakosság céltudatos

megkülönböztetéséhez vagy direktív

szegregálásához vezetett volna. A

gyermekek speciális iskolába való jog-

talan besorolására lehet, hogy volt pél-
da, de nem olyan mennyiségben, hogy

állami szintű problémaként kelljen

kezelni, és jogszabály-módosítást kö-

vetelt volna meg. Tudatosítani kellene,

nemcsak a törvényalkotóknak és szak-

embereknek, hogy az indulatoknak a

romakérdés körül történő indokolat-

lan felkorbácsolása helyett a társada-

lom peremére került csoportokra való

racionális rálátás, tárgyilagos helyzet-

elemzés, munkahelyteremtés, a kultu-

rális szint emelése, céltudatos tanácsa-

dás és ezekből kiinduló megfontolt

törvénymódosítás kellene.

A társadalom perifériája felé sodró-

dó (nemcsak roma !!!) családokban a

szülők valóban nem sokat törődnek

gyermekeikkel. Ezeknek a gyerkőcök-

nek néha keményen, ösztönös elemi

erővel meg kell harcolniuk a betevő fa-

latért is, vagy azért, hogy megtartsák

helyüket kicsiny közösségükben, de a

szélesebb társadalomban is. Értelmi

szintjük lassúbb fejlődése mellett ne-

gatív viselkedési minták is ragadnak

rájuk, amelyeket aztán, sajnos, az isko-

lai környezetben is alkalmaznak. Ez

főképpen azokban az iskolákban okoz

nagy gondot, ahol a nagyszámú „ki-

sebbségi” gyermek mellett csak néhány

„többségi” tanul. Sajnos, az agyonpoli-

tizált, csupán a jogaikra  szűkülő médi-

afigyelem művileg igen magas szintre

emeli az előbbiek öntudatát, amelyet

szívesen hangsúlyoznak is társaik kö-

zött. Sajnos, ezt a viselkedést mind a

munkahelyemen, mind a szanációs

program keretében a mai napig gyak-

ran tapasztalom. Szüleik példája nyo-

mán a kiskorúak is természetesnek ve-

szik, hogy a többségi társadalom meg-

különböztetett figyelemmel veszi őket

körül, s ha ezt nem kapják meg, erő-

szakosan is kivívják az „őket megillető

kiváltságokat”. Sajnos, szakmai szem-

pontból is élvezhetnek előnyöket, hi-

szen még a pszichológiai vizsgálatkor

is enyhébb kritériumok alapján érté-
keljük őket. Így szinte művileg fel-

Az én tapasztalataim
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emeljük az iskolaérettség szintjére. En-

nek a következményei iskolába kerülés

után mutatkoznak meg, amikor az

érettnek nyilvánított gyermeknek kez-

dettől fogva teljesítenie kell, s bizony

hamar láthatóvá válnak az óriási lema-

radások, amelyeket nem lehet gyorsan,

parancsszóra pótolni, sem képességü-

ket, mentális szintjüket művileg meg-

emelni. Bármennyire akarunk is segíte-

ni ezeken a gyermekeken, azonnali

szemléletváltást elérni, a nevelés hiá-

nyosságait egyik napról a másikra be-

pótolni, esetleg a természetet becsapni

nem lehet. A csalódott, folyamatosan

megterhelt gyermeknek, főképp, ha

nem is motiválják, támogatják, előbb-

utóbb viselkedési problémája lesz,

amely még jobban kidomborítja az el-

maradását. Nem lehet hát csodálkozni,

ha egy átlagos szülő inkább kiveszi az

osztályból-iskolából a gyermekét, ha

nem akar minden hónapban a hajtetű

ellen küzdeni, ha nem tűri, hogy gyer-

mekét zavarják az órán, mosdatlan,

nem kellemes testszagú társa közelé-

ben tanuljon, bántalmazzák az iskola-

udvaron, útban hazafelé. Ezek a prob-

lémák nem a szegregációról szólnak, és

nem is a romakérdésről. 

A szlovákiai, 245/2008-as iskolatör-

vény 3. §-ában felsorolt oktatási alap-

elvek között a diszkrimináció és a

szegregáció tilalma mellett az is olvas-

ható, hogy a gyermek képességei és el-

várásai, valamint az iskolarendszer le-

hetőségei szerint a gyermek, illetve a

szülő szabadon dönt az oktatás körül-

ményeiről. A törvény 20. §-ának 5. be-

kezdése értelmében a szülő (jogi kép-

viselő) szabadon választja meg, hogy a

gyermeket a helyi iskolába vagy egy

másikba járatja, ha véleménye szerint

ott jobb körülmények között tanulhat

(hogyha ott felveszik). Ezt a jogot nem

befolyásolhatja sem az igazgató, sem

más személy vagy hivatal. Így nem

számíthat szegregációnak, ha a szülők

jogukkal élve más iskolába helyezik át

gyermeküket. Ennek ellenére volt már
rá nem egy példa Szlovákiában is,

hogy az igazgatót marasztalták el

azért, mert nem akadályozta meg a

társadalom peremére került családok-

ból érkezett gyermekek „szegregáció-

ját” azután, hogy a többségiek más is-

kolába léptek át.  

Tapasztalatom szerint az óvodákban

is, az alapiskolákban is egyre több az

éretlen és a nem megfelelően nevelt

gyermek, s ezek nemcsak hátrányos

helyzetű családokból származnak.

Nem ritkaság, hogy a 3-4 éves még

nem tud egyedül enni, jól fogni a ka-

nalat, kezet mosni, az 5 éves nem ké-

pes kifújni az orrát, egyedül felöltözni,

ceruzával bánni, nem ismeri a színeket,

a 6 éves nem tudja bekötni a cipőjét,

selypítve beszél, nem érdekli a mese,

képtelen megjegyezni és elmondani

egy versikét, elénekelni egy dalt, tricik-

lizni sem tud, nem tanult meg köszön-

ni... Az óvoda kényszerül pótolni a hi-

ányosságokat. Ez a tényező is nagyban

hátráltatja az óvodai pedagógus mun-

káját. Az ilyen gyermekektől, akiknél

hiányzik a kellő mennyiségű és minő-

ségű mozgás, a nevelési alapok, a neu-

romotorikus érettség, nehezen várhat-

juk el a magasabb szellemi funkciók

(odafigyelés, önfegyelem, emlékezőte-

hetség, helyes beszéd stb.) természetes

működését. Ezzel szorosan összefügg,

hogy az utóbbi években nő a később

iskolába kerülők száma. 

A hátrányos helyzetű vagy az egész-

ségkárosodott gyermekek sorsát nem-

csak az iskolába jutás idején kellene

kezelni. Tudatosítani kell, hogy a gyer-

mek fejlődésének van egy természet

adta, genetikailag kódolt egyedfejlődé-

si menete, fejlődési fázisai, amelyeknek

a támogatását nem ajánlatos kihagyni.

Ezekért nemcsak az óvoda, hanem el-

sősorban a családi környezet, a szülők

a felelősek!

Külön téma némely magánóvoda

működése, ahol sajnos, figyelmen kívül

hagyják a szakmai képesítésre vonat-

kozó előírást, de az állam ezek nevelé-

si-oktatási rendszerébe nem illetékes
beavatkozni. Sok szülő későn jön rá,

mennyit mulasztott a gyermeke azok

alatt az évek alatt, mert nem tartották

meg az előírt nevelési programot,

amely lépésről lépésre készíti fel a kis-

gyermeket az iskolára. A fent említett

okokból származó elmaradásokat a

szülő nem szívesen ismeri be, presztízs-

kérdésnek tekinti gyermeke iskolába

lépését, és inkább éretlenül adja be őt. 

Ha az első években nem alapozzuk

meg kellőképpen családon belül, illet-

ve az óvodában a gyermek testi és lelki

fejlődését, akkor nem várhatjuk el a

kellő szintű iskolaérettségét, genetika-

ilag adott képességeinek kibontakozá-

sát, jövőbeli érvényesülését. Mit te-

gyünk azzal a szülővel, aki havonta

csak egyszer hozza be a kicsit az óvo-

dába; aki évekig nem viszi logopédus-

hoz, nem fogadja el a szakember neve-

lési tanácsát; akinek a gyermeke 13

évesen még csak a harmadik osztályba

jár; aki szinte embertelen körülmé-

nyek között neveli a gyermekét (ez

azonban nem ok arra, hogy elvegyék

tőle!); aki nem hajlandó aláírni értelmi

fogyatékos gyermeke speciális iskolába

való átíratását; aki nem respektálja a

pszichológiai szakvéleményt, és éret-

len gyermekét iskolába íratja; aki

ugyan szívesen elfogadja az integrációs

javaslatot, de csak azért, hogy a gyer-

mek ne bukjon meg, „ne kelljen sze-

génynek sokat tanulnia”, stb., de ott-

hon továbbra sem foglalkozik vele iga-

zi szülő módjára...?  

Ki issza meg mindennek a levét?

Hát a tanító nénik meg az osztály

többi tanulója! Természetesen maga

az elhanyagolt gyermek is. A jóindu-

latú tanító néni sajnálja a hátrányos

helyzetű tanulót, elnézi neki gyenge

felkészülését, megpróbál egyénileg

foglalkozni vele az órán. A jobb ké-

pességűek ezalatt unatkoznak, kifes-

tőt színeznek, arra kényszerülnek,

hogy naponta hátrányt szenvedjenek

az ilyen helyzet miatt. A tanító néni-

nek nem egyszer kell leszűkítenie a

tananyagot, mert a nagy létszámú,
sokproblémás osztályban bonyolult,

visszhang
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sőt lehetetlen mindent átvenni. Ha-

sonló nehézségeket okoznak némely

egészségkárosodott gyermekek is. Az

osztálynak el kell viselnie és érzelmi-

leg fel kell dolgoznia az autista gyer-

mek dührohamait, tűrnie kell azt,

hogy a hiperaktív-ADHD-s gyer-

mekek állandóan zavarják a többieket

(ha nem marad elég idő az órán, majd

otthon a szülőkkel átveszik a tan-

anyagot!). Gondoltuk, hogy a tanító

néni és a rászoruló kisdiák helyzetén

segít az iskolai asszisztens. A mai sza-

bályozás azonban ezen a téren sem

éppen kecsegtető: az asszisztensek-

nek, akikből a törvény szerint egy jut-

hat 50 tanulóra (nem is lesz minden

osztályban), s akiknek általában csak

középiskolai végzettségük van, sok-

szor még semmi tapasztalatuk sincs a

gyerekekkel, és nem utolsósorban

semmi szakmai végzettségük; ennek

következtében munkájuk nehéznek

bizonyul, és sokszor fel is mondanak.   

Miért van a szülőnek joga egyedül

eldönteni, hogy gyermeke elkezdi-e az

iskolát, vagy nem? Miért ignorálhatja

a pszichológiai kivizsgáláson alapuló

szakmai értékelést, ill. a tapasztalt óvo-

dai pedagógus véleményét? A felelőt-

len szülő miatt az éretlen gyermek, a

pedagógus, de maga a szülő és az egész

osztály is évekig küszködni fog. Az is
kérdés, hogy az így leterhelt gyermek

be tudja-e pótolni a lemaradását. Se-

gítségére jön ugyan az integráció mint

a tanulási zavarral küszködő gyerme-

keknek nyújtott lehetőség, de a szülő

megint nem felel semmiért.  

Képes lesz-e az állam elegendő

pénzt biztosítani szükséges mennyisé-

gű asszisztensre, speciális pedagógusra,

hogy valamennyi integrált gyermek

normál osztályban maradhasson, illet-

ve a szakemberek külön órákon foglal-

kozhassanak velük? Nem lenne-e cél-

szerű átgondolni a speciális iskola-

rendszer bővítését, és inkább a speciá-

lis pedagógusok számát növelni, akik

megfelelően tudnak foglalkozni a bár-

milyen mértékben egészségkárosodott

gyermekekkel?

Miért degradáltuk a speciálpedagó-

giát, amely Szlovákiában a gyógypeda-

gógiával együtt igen magas szinten

állt, és kidolgozott, tapasztalatokon

alapuló, értelmes rendszer alapján mű-

ködött? Miért nem szűrtük ki az évek

óta működő integrációs folyamatok

hátrányait, hibáit? Nem vagyunk ké-

pesek vagy nem akarjuk elfogadni,

hogy nem mindenki és nem mind-

egyik fogyatékossággal élő gyermek

képes ép kortársaival együtt tanulni,

hogy az egyes sérülések maradandók,

hogy nem mindegy, hogy a diák testi-

leg vagy értelmileg, esetleg személyi-
ségileg is károsodott-e?  

Az integrációt nem az átlagos fejlő-

désű gyerekek jövőjének veszélyezte-

tésével kell megoldani! A mindenáron

való integrálás a sérült gyermekeken

sem segít. A jelenleg érvényes tanítási

rendszernek (integrációnak) az lett az

eredménye, hogy a tanárok belefárad-

tak, és otthagyták szakmájukat, a gye-

rekek feladták aspirációikat, vagy a

céltudatosabbak elmentek nyolcéves

gimnáziumba, ahová igen kevés integ-

rált gyermek kerül be (hátrányos hely-

zetű meg végképp nem), s ez csak egy-

fajta elitizmust, egészségtelen rétegző-

dést vont maga után. A jövő felsőokta-

tási intézményeibe a magániskolák és

8 éves gimnáziumok fogják küldeni a

diákokat, az állami iskolák többsége

pedig megmarad egy átlagszinten,

csökken a színvonal, ellaposodnak az

elvárások, a pedagógusok kényszerből

fognak tanítani, kiégnek, fluktuációjuk

növekedik. A gyermekek is hamarosan

feladják, ha évente cserélődik a tantes-

tület... Holott tudjuk, hogy a tehetség

fejlesztésében különösen fontos a mo-

tiváció, a pedagógushoz fűződő érzel-

mi kapcsolat, a példakép, a színvonalas

módszertan...  

Meg kell említeni azt a liberalizá-

lási irányzatot is, amely szerint a

gyengébb előmenetelű gyermekek-

nek segíteni kell bármi áron, csak ne

érezzék, hogy el vannak maradva,

gyengébbek a képességeik, vagy vala-

mit nem tudnak... Itt jön a képbe a

nagyarányú integrálás, amely sok

esetben indokolatlan. Nem volna

szabad összetéveszteni a valóban

diszfunkciósat az éretlen, gyengébb

képességű vagy lusta, nem akarok tí-

pusúval, a problémás viselkedésűt,

öntörvényűt az autizmussal élővel...

A szülőknek is tudatosítaniuk kelle-

ne, hogy nagy igazságtalansághoz ve-

zet, ha minden gyengébb jegyért, sőt

nem ritka esetben már a kettes miatt

is jelenetet rendeznek az iskolában,

nehogy már az ő gyerekük gyengébb

előmenetelű legyen, mint a másik...
Így mentális képesség és rátermett-

visszhang
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visszhang – paragrafus

ség tekintetében művileg eltörlődik a

szintkülönbség. Az indokolatlan in-

tegrációk számának a növekedése

nemcsak statisztikai deformációkhoz

vezet, hanem a szakembereket is ne-

héz helyzetbe hozza, a gyermekek

szempontjából pedig nagy igazságta-

lanságot mutat, amely egyszer meg-

bosszulja magát! De ez megint csak

nem a szegregáció/integráció kér-

désköre, hanem emberi hiba... Ma

már nem tiszteljük kellőképpen az

alacsonyabb szintű iskolát végzette-

ket, hagyjuk csökkenni az egyetemek

színvonalát, megszüntettük a szak-

képző iskolákat. Ugyanakkor elfelej-

tettük megmutatni a mostani nem-

zedéknek, hogy annak is van értéke

és társadalmilag szükséges a szakmá-

ja, akinek nincs diplomája, s attól

még ő is ember. Ez a probléma az

értékrendi válságot mutatja.

Nem javulhat igazán a helyzet, ha az

állam törvényileg nem fogja szabá-

lyozni:

• a szülőnek a gyermeke iránti fele-

lősségét – toleráljuk, hogy az akár a

híd alatt is lakhat, hogy nyugodtan

drogozhat, fiatalon gyerekeket szülhet,

(anyai jogaitól ugyan nem lehet meg-

fosztani, de anyai kötelességeinek

megtartására már nem kényszeríti az

állam, marad az állami gondozás); 

• a gyermekek rendszeres óvodába

és iskolába járatását (még az állam ál-

tal garantált előnyök mellett sem); 

•  a szakemberek véleményének fi-

gyelembevételét (ne a szülő döntse el,

hogy gyermeke iskolaérett-e, milyen

iskolatípusban a helye, ill. hatékony-e

az integrálása);

• a normál osztályokban való integ-

ráció feltételeinek biztosítását, illetve a

speciális pedagógiai intézetek bővíté-

sét.

A pozsonyi Gyermekdiagnosztikai

Központunk óvodája speciális óvoda-

ként működik. Egy csoportban nem

ritkán van pl. egy autista, két diszfázi-

ás, két ADHD-s, egy későn érő, két

hátrányos helyzetű gyermek. A többi-

ek átlagos képességűek, de nehezeb-

ben alkalmazkodók, szorongóbbak.

Annak ellenére, hogy egy csoport lét-

száma csak 8, és speciális pedagógusok

foglalkoznak a gyerekekkel, igen ne-

héz itt a munka. A csökkentett lét-

szám miatt asszisztensre már nincs jo-

guk. Kimondottan speciálisan szako-

sított foglalkozást nem tudunk nyúj-

tani, mert nem lehet mindenki egyben

klinikai logopédus, autista- vagy moz-

gásterapeuta stb. A pedagógusoknak

elsősorban a nevelési rend szerinti

foglalkozásokat és a gyermekek szoci-

alizációját kell biztosítaniuk. Kérdem

én, hogyan magyarázzon, haladjon va-

laki, ha az autista gyermek a saját vilá-

gában él, és nem tudja, mi történik kö-

rülötte, a diszfáziás végképp nem érti,

miről beszél a környezete, így reagálni

sem tud, a figyelemzavaros izeg-mo-

zog, zavarja a többieket, állandóan

csacsog, a későn érő nem tudja követni

az elhangzottakat, mert az alapfogal-

mai is hiányosak, a szorongó meg ne-

hezen viseli, hogy az óvó néni egy-

folytában figyelmeztet, rendre utasít,

kiabál... 

Ez csak egy kis ízelítő abból a prob-

lémacsomagból, amelyet boncolgat-

tunk. A nagy létszámú osztályokban is

hasonló a helyzet. Hasznos lenne, ha a

törvény-, illetve szabályzatalkotók a

saját bőrükön szereznék meg a mun-

kájukhoz szükséges tapasztalatokat. 

Gál Vera 

gyermekpszichológus

A szociális gazdaságról és a

szociális/társadalmi vállalko-

zásokról szóló 112/2018-es

törvény 2018. május 1-jén lé-

pett érvénybe. A jogszabály

átfogó jogi környezetet teremt

a szociális gazdaság szereplőinek.

Ezek fő jellemzőjeként a pozitív szoci-

ális behatást nevezi meg. Úgy is fogal-

mazhatunk, hogy a szociális/társadal-

mi vállalatok elsődleges célja a szociá-

lis, társadalmi vagy közösségi cél. Ezt a

missziójukat hátrányos szociális hely-
zetű emberek alkalmazásával, e célcso-

port számára szolgáló termékek gyár-

tásával és szolgáltatások nyújtásával

vagy a környezetvédelem terén végzett

tevékenységgel tudják teljesíteni.

Nemcsak munkahelyeket teremtenek,

hanem a kielégítetlen helyi szükségle-

tekre is reflektálnak, gyakran a harma-

dik szektor kínálta lehetőségekkel élve.

Jelenleg a hangsúly a hátrányos hely-

zetű munkanélküliek és a sérülékeny

személyek munkaerőpiacra történő

visszavezetésén van. 

A társadalmi/szociális vállalkozások
regisztrációját, az előírások megtartá-

A szociális gazdaság szerepe 
a fogyatékossággal élők munkaerőpiaci felzárkózásában
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sának ellenőrzését, a szociális gazda-

ság szereplői számára történő tanácsa-

dást, információk gyűjtését és terjesz-

tését a Szlovák Köztársaság Munka-,

Szociális és Családügyi Minisztériu-

ma végzi. Ez illetékes a szociális válla-

lat státus elismerésére, utána a vállalat

bekerül a nyilvántartásba. Az ilyen

vállalatoknak a jogi formája (polgári

társulás, alapítvány, nonprofit alap, kö-

zösségi szolgáltatásokat nyújtó non-

profit szervezet, gazdasági társaság)

nem korlátozott, vagyis létrehozásuk

feltételeit és működésüket külön tör-

vények szabályozzák. Regisztrációra

azért van szükség, hogy a vállalkozás

igénybe tudja venni a törvény kínálta

támogatásokat. Regisztrált szociális/

társadalmi vállalkozás a tevékenységét

illetően lehet:

– integrációs vállalat, 

– szociális lakásépítési vállalkozás,

– egyéb regisztrált szociális vállalkozás.

Az integrációs vállalkozás célja a

hátrányos helyzetű vagy sérülékeny

társadalmi rétegekhez tartozó szemé-

lyek foglalkoztatása, a munkavállalók

teljes létszámának legalább 30 száza-

lékát kitevő arányban, a következő le-

hetőségek valamelyikének a kiválasz-

tásával:

– a hátrányos helyzetűek a munka-

vállalók teljes létszámának legalább 30

százalékát alkotják,

– a sérülékeny társadalmi rétegek-

hez tartozók a munkavállalók teljes

létszámának legalább 30 százalékát

képezik,

– a hátrányos helyzetűek és a sérülé-

keny társadalmi rétegekhez tartozók a

munkavállalók teljes létszámának leg-

alább 40 százalékát alkotják.

Hátrányos helyzetű álláskeresőnek

az a személy minősül, akinek az előző

hat hónapban nem volt állandó mun-

kahelye, és megfelel a következő felté-

telek valamelyikének:

– 26 évesnél fiatalabb, s legfeljebb

két éve fejezte be tanulmányait;

– 50 évesnél idősebb;
– tartósan munkanélküli;

– alacsony iskolai képzettségű;

– egyedülálló személy, aki más sze-

mély gondozását végzi, vagy iskolakö-

teles gyermeket nevel;

– nemzetiségi vagy etnikai kisebb-

séghez tartozik, és nyelvi készségeit,

szakmai ismereteit fejlesztenie kell ál-

landó munkaviszony megszerzése vé-

gett;

– állandó lakóhelye a legkevésbé fej-

lett járások valamelyikében van.

Idetartoznak a fogyatékossággal

élők is, a rokkantak, vagy akiknek a fi-

zikai, mentális és érzékszervi képessé-

gei nem teszik lehetővé a rendes kö-

rülmények közötti hatékony munka-

végzést.

Sérülékeny társadalmi réteghez tar-

tozó személyen szociális szolgáltatás

kedvezményezettje, kedvezőtlen tár-

sadalmi helyzetben lévő személy, kü-

lönleges oktatási igényű gyermek vagy

tanuló, intézményi gondozásból kike-

rült felnőtt (gyermekotthont elhagyó

személy), az anyasági támogatás vagy

gyermekgondozási segély folyósítása

után a munkaerőpiacra visszatérő sze-

mély stb. értendő.

A komplex törvény a szociális gaz-

daság tágabb értelmében vállalatok-

nak nyújt beruházásösztönző és

kompenzációs támogatást. A beru-

házásösztönzés formái: pénzbeli tá-

mogatás, pénzbelivel kombinált

egyéb támogatás, feltételhez kötött

visszatérítendő pénzbeli támogatás,

vissza nem térítendő pénzbeli támo-

gatás, regisztrált szociális vállalko-

zásnak nyújtott támogatások, ingat-

lanoknak az általános árnál – ame-

lyet szakértő állapít meg – olcsóbban

való megvásárlása vagy bérlése, jöve-

delemadó alóli mentesség. Kompen-

zációs támogatást akkor lehet igé-

nyelni, ha a szociális/társadalmi vál-

lalat a pozitív társadalmi hatás célját

követve hátrányos helyzetbe kerül

azokkal a gazdasági szereplőkkel

szemben, amelyek profitorientáltan

végzik az adott tevékenységet. A
kompenzációs támogatás formái kö-

zé tartozik a pénzeszköz, a kombi-

nált támogatás egy műveletben a

pénzeszközzel és a vissza nem térí-

tendő pénzbeli hozzájárulás.

Az integrációs szociális/társadalmi

vállalat feladata munkahelyek létreho-

zása és fenntartása a fent említett cél-

csoportok számára. Ehhez állami tá-

mogatásra számíthat kompenzációs

juttatás, feltételhez kötött visszatérí-

tendő pénzbeli támogatás (kölcsön) és

vissza nem térítendő pénzbeli támo-

gatás (dotáció) formájában. A kom-

penzációs pótlék a teljes bérköltség

egy részét fedezi, a munkavállaló hát-

rányos helyzetétől függően 25 és 75

százalék közötti arányban. Motiváció-

ként szolgálhat, hogy az egészségi ál-

lapota miatt hátrányos helyzetű sze-

mély foglalkoztatása során az ilyen al-

kalmazottakra a ténylegesen felmerü-

lő elszámolható bérköltségek 75%-a

téríthető vissza. Ezért Szlovákiában

egyre több olyan integrációs szociá-

lis/társadalmi vállalat jön létre, amely-

nek a célcsoportját ezek a személyek

képezik.

Az európai vállalatok 10%-a műkö-

dik a szociális gazdaság elvei szerint.

Szlovákia azok közé az országok közé

tartozik, ahol ez a koncepció alakuló-

félben van, s a komplex, szociális gaz-

daságot és szociális/társadalmi vállal-

kozást támogató törvénynek köszön-

hetően nagy fejlődésnek indult. Jelen-

leg több mint száz ilyen vállalat talál-

ható a nyilvántartásban. A jogszabályi

háttér olyan pozitív környezet létre-

hozását szolgálja, amely elősegíti a

szociális gazdaság fellendülését, s a fo-

gyatékossággal és hosszan tartó egész-

ségi problémákkal élők társadalmi és

munkaerőpiaci felzárkózásához is

hozzájárul.

Pongrácz Éva tanszékvezető

Pozsonyi Közgazdaság-

tudományi Egyetem, 

Nemzetgazdasági Kar,

Szociális Fejlődés és 
Munka Tanszék
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Dr. Czakó László a pozsonyi ruzsi-

nói egyetemi kórház szájsebészeti

osztályának osztályvezető főorvosa és

a Comenius Egyetem Orvostudomá-

nyi Kara szájsebészeti tanszékének

vezetője. Fogorvos-dinasztia tagja. A

magyar tannyelvű alapiskolát Vág-

sellyén és Pereden végezte, a galántai

Kodály Zoltán Gimnáziumban érett-

ségizett, és 2003-ban diplomázott a

Comenius Egyetem Orvostudomá-

nyi Karának fogászati tanszékén. Egy

kilenc- és egy nyolcéves kislány s egy

négyéves kisfiú édesapja. 

‒ Egyértelmű volt, hogy követi a

családi hagyományt, és orvos lesz?

‒ Nagyapám az általános orvosi kar

hallgatója volt Budapesten, de a hábo-

rú után nem engedték, hogy befejezze

a tanulmányait. Mint »háborús bű-

nöst« Pozsonyban is csak az orvosi

egyetem fogászati tanszékére vették

fel, ahol az első végzett hallgatók közé

tartozott. Vágsellyén ő építette ki a

kórházban a fogászati osztályt, és több

mint 35 évig volt a főorvosa. Szüleim

is fogorvosok. Édesapám szintén Bu-

dapesten kezdte és Pozsonyban fejez-

te be tanulmányait. Édesanyámmal

Pozsonyban az egyetemen találkoz-

tak. Öcsém is fogorvos. 

Gyerekkoromban sokat jártam a

nagyapámhoz a sellyei kórházba.

Már akkor tudtam, hogy orvos vagy

fogorvos leszek. A rendszerváltás

után megnyíltak a magánrendelők, a

kórház is transzformálódott. A szüle-

imnek alkalmuk nyílt rendelőt nyitni;

édesanyám Pereden maradt, apu

Sellyén nyitott rendelőt. Egyetemis-

taként sokat jártam oda, asszisztál-

tam nekik, figyeltem a munkájukat.
Ki volt rakva előttem az út, csak vé-

gig kellett rajta mennem. Nem volt

könnyű, de sikerült. Akkor az orvosi

egyetemen csak általános orvosi kép-

zés folyt – azóta ez megváltozott –,

ötödévben lehetett szakosodni. Én a

fogászati tanszéket választottam, mi-

vel azonban mindig is sebészettel

akartam foglalkozni, a fogászathoz

kapcsolódó fej-nyaksebészethez ink-

linálódtam, így kerültem ide.  

Mikor a szájsebészeti tanszéken ál-

lamvizsgáztunk, a tanszék vezetője,

Ivan Satko professzor, aki ismerte a

nagyszüleimet és a szüleimet is, fel-

ajánlotta, hogy maradjak náluk dok-

toranduszhallgatónak a hároméves

nappali tagozaton. A szájsebészeti

osztályon a fej-nyaki daganatok

komplex kezeléséről írtam a doktori

disszertációmat. 2003-ban végeztem

el az egyetemet, 2006-ig doktoran-

duszhallgatóként, azóta teljes értékű

alkalmazottként dolgozom az osztá-

lyunkon. Az első szakvizsgámat fogá-

szatból tettem, hat év múlva pedig

szájsebészetből, azaz maxillofaciális
sebészetből szakvizsgáztam. Fogor-

voslással nem, főleg a fej-nyak daga-

nataival és más fogeredetű patológiás

elváltozásokkal foglalkozom, ennyi-

ben megmaradt a kapcsolatom a fog-

orvosokkal. Péntek délutánonként az

egynapos sebészeten belül Vágsellyén,

Nagyszombatban, Szereden és egy

pozsonyi magánkórházban szoktam

műteni.

‒ Hogyan kerül az osztályukra a be-

teg?  

‒ Háromféle módon: a körzeti or-

vosa küldi, ha elváltozást tapasztal a

fej-nyak régióban, fogorvos utalja be ‒

ez a leggyakoribb ‒, ha a szájüregben,

esetleg az arcon van patológiás elvál-

tozás, és orr-fül-gégész, ha a kivizsgá-

lás során nem légúti eredetű elválto-

zást talál. Főleg gyulladásos, fog- vagy

nyálmirigy-eredetű elváltozásokkal

foglalkozunk, nagyon nagy csoportot

alkotnak a szájüreg és a fej-nyak régió

jó- és rosszindulatú daganatai, a töré-

sek, pl. állkapocs-, arccsont-, homlok-

csont-, orrcsonttörés, és születési

rendellenességek korrekcióját is vé-

gezzük. A vérzékenységben, vérképző

szervek betegségeiben szenvedők ke-

zelése során konzultálni szoktunk a

hematológiai osztállyal. Egyedül a

kraniofaciális elváltozásokkal nem

foglalkozunk, amikor nemcsak az arc-

rész deformálódott, hanem a koponya

is, ilyen esetekben az idegsebészekkel

működünk együtt.   

‒ Műtik azokat is, akik ajak- és

szájpadhasadékkal születnek?

‒ Priméren a korai gyerekkorban a

plasztikai sebészeten végzik az első

műtéteket, hozzánk már idősebb kor-

ban, 16-17 évesen kerülnek a gyere-

kek, amikor szekundáris plasztikát,

csontszövet- vagy lágyrész-rekonst-
rukciót végzünk, egyes esetekben

Világszínvonalra emelni 
a szlovákiai szájsebészetet
Beszélgetés dr. Czakó Lászlóval
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implantátumos kezelést javasolunk

vagy végzünk. 

‒ Az értelmi sérült és az autista

gyermekek és felnőttek fogorvosi ke-

zelése mindig problémás. Önök fog-

lalkoznak velük?

‒ Mi is kezelünk agyi gyermekbé-

nulásos, Down-szindrómás, autista

pácienseket. Húzásokat, egyszerű be-

avatkozásokat végzünk teljes narkó-

zisban. Többnyire többszörös foghú-

zásra, a szájüregen belüli kisebb sebé-

szeti beavatkozásra van szükség. A

megtartó, fogpótló vagy rekonstrukci-

ós fogászat számukra a Heyduk utcá-

ban van, tehát tömést ott végeznek

narkózisban. 

‒ Kell fizetniük a kezelésért?  

‒ Nálunk a beavatkozásokat téríti a

biztosító. A rendelőnkben csütörtö-

könként vizsgáljuk meg a betegeket.

Időpontot kapnak, és szülővel, kísé-

rettel felvesszük őket az osztályra,

másnap elvégezzük a műtétet, s ha

minden rendben van, akkor harmad-

nap hazamehetnek.

‒ Említette, hogy főként a fej-nyaki

daganatok kezelésével foglalkozik.

Mennyire elterjedtek ezek a betegsé-

gek? 

‒ Világviszonylatban Közép-Euró-

pában a rosszindulatú daganatok kö-

zött nagyon magas, 3–6% az előfor-

dulási arányuk. 10 éve foglalkozom

ezeknek a sebészetével. Nagyon sok

szakgyakorlaton jártam külföldön, a

legtöbb tapasztalatot az Egyesült Ál-

lamokban, Kínában és Németország-

ban szereztem. Az utóbbi három és fél

évben nemcsak daganateltávolítást

végzünk, hanem nagymértékű re-

konstrukciókat, lágy- és csontszövet-

rekonstrukciót is, amikor a betegnek

különböző testrészeiből, a kéz, comb

vagy a lábszár bizonyos részeiből ve-

szünk ki csontot vagy lágyrészt, vagy

izmot és lágyszövetet bőrrel s a függe-

lékeivel kombinálva. Ezt ültetjük az-

tán a hiányzó szerv helyett a fej és

nyak régióba. Érlebennyel összeköt-
jük a nyakon lévő nagy erekkel, így

biztosítjuk azt, hogy ezek a lebenyek

életben maradjanak, s a beavatkozás

funkcionálisan is, esztétikailag is elfo-

gadható eredményt hoz.

‒ Milyen hosszú ideig tartanak az

ilyen műtétek?

‒ A lágyrészműtétek időtartama,

amikor nem veszünk ki csontot, most

már 6-7 órára csökkent, ha csontszö-

vetet veszünk, általában nyolc óra. Az

utóbbi két évben már tervezzük a re-

konstrukció lépéseit. Először képana-

lízist végzünk, hogy mekkora részt

kell eltávolítani az alsó vagy a felső

állkapocsból. Ezt elküldjük Németor-

szágba, és ott megtervezik a vágási

sablonokat. A tervezésnek köszönhe-

tően sokkal pontosabb lett a rekonst-

rukció, tudjuk, hogy a beteg hogyan

fog kinézni a műtét után. A beavatko-

zás jó pár órával lerövidül, mivel nem

kell méricskélni, hozzáilleszteni, ha-

nem az adott vágási sablonok szerint

le tudjuk választani a szükséges szöve-

tet, és így ültetjük be a fej-nyak régió-

ba. Ezeknél a műtéteknél az esztéti-

kum is fontos, de elsősorban az a cél,

hogy a beteg tudjon beszélni, rágni,

semmi se gátolja a hangképzést, lég-

zést, és biztosítsunk a megfelelő arc-

szimmetriát. A fej-nyaki daganatok

hátránya, hogy a beteg és környezete

azonnal észrevesz minden elváltozást,

ezért a betegek nagyon érzékenyek, és

állapotuk nemcsak fizikailag, hanem

lelkileg is nagyon megterhelő szá-

mukra. Minél korábbi és minél radi-

kálisabb sebészeti beavatkozásra van

szükség.

‒ A lelkükkel is tudnak foglalkozni?

‒ Műtét előtt minden beteggel el-

beszélgetünk. Van, aki tétovázik, meg-

műttesse-e magát, van, aki biztatást

vár. Külön pszichológiai, pszichiátriai

konzíliumot is tartunk, hogy a beteget

valamilyen kezeléssel segítsük, vagy

meggyorsítsuk a felépülését.

‒ A rekonstrukciós műtét mennyire

tudja visszaadni az eredeti arcformát?

– Ha lágyszövet-rekonstrukciót
végzünk a szájüregen belül, akkor a

műtétek nagy részénél gyakorlatilag

észrevehetetlen a beavatkozás. Csont-

rekonstrukciónál maradnak kisebb

hegek a bőrön, de nagyon sok olyan

betegünk van, akinél senki sem mon-

daná meg, hogy teljes állkapocs-, eset-

leg szemüreg- vagy orr-rekonstrukci-

ón esett át. Ez attól függ, hogy mek-

kora és milyen típusú daganatról van

szó, s mik a rekonstrukció elvégzésé-

nek a feltételei. 

– Milyenek a gyógyulási esélyek?

– Minden daganatot négy stádium-

ba sorolunk. Az első kettő esetén a

legjobb a prognózis, amikor a daganat

nem nagyobb négy centiméternél, és

az inváziója nem több mint nyolc mil-

liméter. Ilyenkor a teljes felépülés, az

ötéves túlélés esélye több mint 85%. A

gyógyulás attól is függ, hogy nincse-

nek-e áttétek; ezek a fej-nyaki daga-

natoknál a nyaki régióban a kulcs-

csont fölött találhatók. Ha van egy át-

tét, mert a fej-nyak régióban kb. 600

nyirokcsomó található, akkor a túlélés

esélye 50%-kal csökken. Ha nincs át-

tét, a prognózis nagyon jó.

– Az ilyen típusú daganatos beteg-

ségeket meg lehet előzni? 

– A genetika az utóbbi években

előtérbe került, mert nagyon sok

olyan betegünk van, aki nem do-

hányzik, nem iszik, nincsenek rossz

szokásai. Ennek ellenére még mindig

fontos tényező, hogy valakinek mi-

lyen a szájhigiénéje, dohányos-e, fo-

gyaszt-e alkoholt, esetleg orális dro-

gokat. Az elmúlt időszakban a her-

peszvírusoknak, vagyis az onkogén

vírusoknak a hatását is vizsgálják.

Többtényezős betegségről beszélünk,

de egy részüket meg lehet előzni

egészséges életvitellel, jó szájhigiéné-

vel, elegendő zöldség, gyümölcs fo-

gyasztásával, a káros anyagok elkerü-

lésével, legfőképp a koncentrált alko-

hol és a dohányzás mellőzésével.

– Terveik között van közép-európai

oktatóközpont létrehozása. Mi az a

plusz, amelyet önök tudnak nyújtani
a környező országok orvosainak?
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dr. Czakó László szájsebész 

– Ahogy említettem, a csontre-

konstrukciók lépéseinek megtervezé-

sét egy németországi céggel együtt-

működve végezzük, ennek köszönhe-

tően jelentősen javulnak a beteg fel-

gyógyulási esélyei. Szlovákiában, Ma-

gyarországon, Cseh- és Lengyelor-

szágban is végeznek ilyen műtéteket,

de mi ezzel a módszerrel, amelyet

már húsznál több betegen alkalmaz-

tunk, nagyon jó eredményeket értünk

el. Tapasztalatainkat szeretnénk to-

vábbadni a közép-európai kollégák-

nak. Eredményeinket látva maga a

cég, amely behozta Szlovákiába a

módszert, kért fel bennünket oktató-

központ létesítésére. A koronavírus-

járvány miatt, sajnos, idén ez nem va-

lósulhat meg, de ha minden rendben

lesz, jövőre szeretnénk létrehozni. A

kollégák nemcsak az elméleti részt sa-

játíthatják majd el, hanem a tervezés-

ben és a műtéteken is részt vehetnek,

hogy aztán otthon is el tudják végezni

őket. 

– A járvány hogyan befolyásolta a

munkájukat?

– Nyugat-Szlovákiában nálunk van

az egyetlen szájsebészeti vagy fogá-

szati rendelő, ahol képesek vagyunk

szájsebészeti ellátást nyújtani korona-

vírusos betegeknek. Hét beteget lát-

tunk el, kettőnek pozitív volt a tesztje.

A fogorvosokat, orr-fül-gégészeket a

koronakrízis nagyon gátolja a munka-

végzésben, mert nagyon exponált, a

fej-nyak régiót érintő betegségről van

szó. Annak az esélye, hogy a beteg

megfertőzheti az orvost vagy a kezelő

teamet, nagyon magas. Speciális öltö-

zéket, speciális maszkot kaptunk, a

betegeket elkülönített rendelőben ke-

zeljük, hogy ne kerüljenek érintkezés-

be másokkal. Fontos, hogy ne csak

magunkat védjük, hanem az egész

kórházat. A kórházban több mint 370

ággyal készenlétben kell maradni,

mert számolunk azzal, hogy ősszel,

kora télen várható egy második hul-

lám, és senki sem tudja megmondani,
hogy milyen mértékben fogja befo-

lyásolni a mindennapi életet és a kór-

háznak a működését. Erre a helyzetre

jó fél, háromnegyed évig maradunk

felkészülve, amíg nem lesz védőoltás,

mert szerintünk ez az egyetlen haté-

kony ellenszere ennek a betegségnek,

és az egészségügyi dolgozók nagy ré-

szét oltani fogják.

– Amióta átvette a megbízatását,

mi változott az osztályon és a tanszé-

ken?

– Nagyobb, komolyabb műtéteket

végzünk, mint korábban, több eddig

nem alkalmazott műtéttípust vezet-

tünk be. Korszerűsítettük a tanítást,

3D kamerával felvesszük az egyes

operációkat. Törekszem arra, hogy a

végzős hallgatók több műtétnél le-

gyenek jelen, aktívan bekapcsolód-

hatnak az egészségügyi ellátásba,

próbálom a legújabb szakmai dolgo-

kat bevezetni, illetve előadni a diá-

koknak és a továbbképzésben részt

vevő kollégáknak. Szeretnénk bőví-

teni a fekvőrészleget: az eddigi 18

ágyról 24-re. A járóbeteg-ellátást két

rendelővel tervezzük továbbfejlesz-

teni. Nagy előrelépésnek tartom,

hogy gyermekszájsebészettel is el-

kezdtünk foglalkozni, a daganatos és

balesetben megsérült gyerekeket ke-

zeljük. A múlt héten két kis pácienst

operáltam a kramárei gyermekkór-

házban.  

– Más tervei is vannak?

– Most készülök a habilitációmra;

egyetemi docens szeretnék lenni, a

nyáron fejezem be a habilitációs

munkámat. Mivel a mostani ideigle-

nes megbízatás, ha kiírják az osztály-

vezetői és tanszékvezetői posztra a

pályázatot, szeretnék rajta indulni.

Igyekszem úgy dolgozni, hogy a

munkánkat értékeljék, s az emberek

megtudják, hogy lehet még tovább-

lépni, európai és világszínvonalú mű-

téteket végezni. Ebből a szempontból

szeretném tökéletesíteni a szájsebé-

szetet.

– Magyarsága nem volt hátrány a
pályája során?

– Édesapám magyar, édesanyám

szlovák, pontosabban morva eredetű,

gyerekkorom óta két nyelven neve-

lődtem. Talán az akcentusomon érez-

hető, de semmi más problémám nem

volt a nyelvvel.

– A munkája nagyon jó állóképes-

séget követel. Hogyan tudja fenntar-

tani?

– Fiatalabb koromban sokat spor-

toltam: a gimnáziumban futballoz-

tam, az egyetemi csapatban kosárlab-

dáztam; harcművészettel és testépí-

téssel is foglalkoztam. Most már ke-

vés az időm, hetente csak három-

négy alkalommal edzek egy órát, a

testépítésnek a könnyebb formájában,

így próbálom fizikailag is, pszichikai-

lag is kondícióban tartani magam. 

– Az öné huszonnégy órás elfog-

laltság. Hogyan tud a családjára időt

fordítani?

– Mivel sokat operálok kórházon

kívül is, úgy osztom be a munkát,

hogy hétvégeken már nem ügyelek,

akkor a családommal vagyok. Sokat

járok külföldre szakgyakorlatra, vagy

konferenciákra előadni. Évente két-

szer-háromszor elmegyünk együtt

nagyobb kirándulásra. Hosszú hétvé-

geken itthoniakon próbálok energiá-

val felöltődni, és Magyarországra is

sokat járunk.

Nagy köszönettel tartozom a szüle-

imnek, nagyszüleimnek, feleségem-

nek, aki évek óta őrzi a házat, vigyáz a

gyerekekre, amikor külföldön vagyok.

Hálás vagyok a családomnak, hogy

teljes mértékben támogatott és támo-

gat szakmai fejlődésemben, nélküle

ez biztosan nem valósulhatott volna

meg. Köszönettel tartozom az itteni

kollégáknak is, főleg két fiatal mun-

katársamnak, dr. Branislav Gálisnak

és dr. Kristián Šimkónak. Ők a tanít-

ványaim, s ezeknél a komoly műté-

teknél és a klinika fejlesztésében sokat

segítenek. Együtt próbáljuk világszín-

vonalra emelni a szlovákiai szájsebé-

szetet.
Tóth Erika
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akik segítenek

Asszony, akinek nagy szíve van 
Sokan ismerik a szenci Nefelejcs

Házat, vagy legalábbis hallottak, ol-

vastak róla. Madarász Ildikó 25 évvel

ezelőtt a semmiből hozta létre értelmi

és halmozottan sérült gyermekek s

fiatalok számára. Ez volt az első (azóta

is egyetlen) szociális szolgáltatást

nyújtó nem állami napközi otthon a

járásban, sőt a tágabb környéken is.

Az alapító-igazgató végigjárta az al-

kotás minden fázisát, nehézségeivel és

örömeivel együtt. Pár éve átadta a sta-

fétát lányának, Popálený Ildikónak, és

igazgatóhelyettesként részmunkaidő-

ben dolgozott tovább. Idén március-

ban pedig végképp elbúcsúzott véden-

ceitől,  de ha teheti, gyakran megláto-

gatja őket. A szülők közül sokan levél-

ben fejezték ki hálájukat mindazért,

amit a gyermekeikért tett. A követke-

zőkben megkíséreljük megvonni a 25

év mérlegét és megrajzolni Ildikó

portréját.

‒ 1995-ben egy akkor még nagyon

új dologba fogtál. Milyen körülmé-

nyek hatására döntöttél úgy, hogy

nem állami szociális intézményt hozol

létre gyerekeknek?

‒ 1990-ben alakult meg a Szenci

Körzeti Hivatal szociális ügyi osztálya.

Oda hívtak dolgozni, mert akkoriban

kevés volt a szakember ezen a terüle-

ten. Nekem volt bizonyos tapasztala-

tom, ugyanis ‒ bár vegyésztechnikus a

szakmám ‒ korábban évekig dolgoz-

tam különféle szociális és egészségügyi

bizottságokban járási és kerületi szin-

ten. Akkoriban a sérült gyerekek több-

ségét intézetbe adták, de szép számmal

akadtak, akikről a családjuk gondosko-

dott. Nagyon zárkózott életet éltek,

csak 1989 után próbáltak lassan nyitni

a külvilág felé. Velük kezdtem el fog-

lalkozni, meg is látogattam őket, de

féltek. Volt olyan anya, aki becsapta

előttem az ajtót, hogy hagyjam őt bé-
kén, elég a baja a gyerekével. Azt gon-

dolták, hogy ellenőrizni megyünk

őket, nem tudták elhinni, hogy segíte-

ni, tanácsot adni szeretnénk nekik. Az

Értelmi Sérülteket Segítő Társulás or-

szágos szervezete jó kapcsolatokat

ápolt a német Lebenshilfe szervezettel,

és 1992-ben a szociális munka menedzs-

mentje néven féléves kurzust hirdet-

tek, a végén tanúsítványt is adtak. A

főnököm engedélyével jelentkeztem

rá, és el is végeztem. Munka mellett

nehéz volt, de a későbbiekben nagy

hasznát vettem. Egy alkalommal lehe-

tőség nyílt sérült gyermekes családokat

egyhetes rehabilitációra elvinni Pös-

tyénbe. Tizenvalahány család vett rajta

részt, a Szlovák Biztosító térítette a

költségeket. Szinte csodát tett ez a hét:

kezdett eloszlani a szülők bizalmatlan-

sága, megnyíltak, rájöttek, hogy a javu-

kat akarjuk. Miután a kirándulásra ka-

pott pénzzel pontosan elszámoltam ‒

a későbbiekben is mindig nagyon oda-

figyeltem rá, hiszen ez a bizalom
alapja ‒, még maradt is belőle valami;

felhívott a biztosító vezérigazgatója,

hogy ha kiválok az állami szférából, és

magánintézményt alapítok, az indulást

egymillió koronával segítik. Én akkor

azt gondoltam, hogy az egymillió ko-

rona nagyon sok pénz, később persze

kiderült, hogy nem annyira. Megbe-

széltem a családdal, a lányaim már

egyetemisták voltak, és biztattak, hogy

próbáljam meg. Egy kolléganőmmel

belevágtunk. Az első években sok ne-

hézséggel kellett megbirkóznunk. Ál-

lami alkalmazottként fix fizetésem

volt, itt viszont mindent nekem kellett

előteremtenem, minden az én gondom

volt. A minisztériumban csodaboga-

raknak tartottak bennünket, annyira új

volt, amibe fogtunk. Megkaptuk a

zonci óvoda egyik használaton kívüli

szárnyát. Három hónapom volt az át-

alakításra, akadálymentesítésre; hat

vagy hét gyerekkel kezdtünk. Lépésről

lépésre araszolgattunk előre. Mindig

találtam magam mellé valaki jó em-

bert, aki segített, adománnyal, munká-

val, és ez megmaradt a mai napig. A

szülőkkel polgári társulást hoztunk

létre. A kőművesmunkában, tetőjaví-

tásban az egyik család segített. Akko-

riban még semmiféle állami támoga-

tást nem kaptunk. Abból a kezdő

pénzből berendezkedtünk, és három

évig működtünk. A gyermekorvos lá-

nyom akkor volt orvostanhallgató, ő

adott tanácsokat, milyen rehabilitációs

eszközöket vásároljunk. Később már

pályázni is lehetett technikai dolgokra,

számítógépre, rehabilitációs eszközök-

re, így értük el fokozatosan a mostani

szintet.

‒ Milyen változást hozott a Nefe-

lejcs Ház a családok életében?

‒ A rendszerváltást követően itt kap-

ták az első segítségeket a szülők. El-

kezdtünk járni egyhetes rehabilitáci-

ókra, ha másra nem is, de erre kaptunk

állami támogatást. A gyerekeket és a
szülőket ingyen elvittük fürdőhelyekre,

Kedves virágai között. 
(Madarász Ildikó családi archívuma)
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a hegyekbe. Életükben nem mozdultak

ki otthonról. Leírhatatlan volt az öröm,

hogy ott a gyermeküket nem nézte le

senki. »Tudja, magával olyan jó, mert

nem kell szégyenkeznem. Maga min-

dig kiáll mellettünk« ‒ mondta az

egyik anyuka. Őszinte légkör alakult ki,

nyíltan kezdtek beszélni a problémáik-

ról. Később, mikor megalkották az első

szociális törvényt, már állami támoga-

tásban is részesülhettünk. Jelenleg 55

kliensünk van, köztük felnőttek is, akik

a kezdetektől velünk vannak, nem

küldhettük el őket, amikor 18 évesek

lettek. Az évek során a szülők magabiz-

tosabbak, bátrabbak lettek. Jobban ki

mernek állni magukért. Mindig bátorí-

tottam őket, hogy igényeljék a különfé-

le támogatásokat, törvény adta joguk

van rá. Nem minden járásban viszo-

nyulnak hozzájuk egyformán a szociá-

lis ügyi hivatalok munkatársai. Ha el-

utasították őket szóban, azt tanácsol-

tam nekik, hogy kérjék írásban. Taní-

tottam őket arra, hogy éljenek a jogaik-

kal. A gyerekeken is látszik a magabiz-

tosság, az, hogy ők is járnak valahová.

Örömmel jönnek, jól érzik magukat a

hasonló társaik között. Otthon egyedül

vannak, itt egyenrangúak lehetnek a

többiekkel, nincs kisebbségi érzésük.

Van, aki sír, mikor haza kell mennie.

Sokszor a szülőket is tanítjuk, hogy a

felnőtt gyermeküket ne babusgassák

úgy, mint egy kisgyereket. Célunk mi-

nél nagyobb önállóságra nevelni őket.

Ezt nevezik szociális rehabilitációnak.

Megtanítani az élethez szükséges alap-

vető dolgokra: tisztálkodni, bekötni a

cipőt vagy felvenni a kabátot. A szülő

már hajol is le, hogy bekösse a cipőjét a

negyvenéves gyermekének, mert nincs

türelme kivárni, hogy ha lassan is, de
egyedül megcsinálja. Ne tegye. Főzési

órákat tartunk, hogy tudjon kenyeret

kenni, tojásrántottát vagy teát készíte-

ni. Hányszor hoztam bedagasztva tész-

tát! Pogácsát, lángost formáztak belőle.

Azt az örömet látni kell, ahogy meg-

fogja, mikor kisül, hogy azt ő csinálta.

A szülőnek nincs rá ideje, hogy játszo-

gasson vele. 

Megnőtt az igény a különböző terá-

piák, fejlesztések iránt. Mi nemcsak a

törvényben előírtakat teljesítjük, az

nem volna elég, mi 100%-kal többet

nyújtunk. Egy európai uniós útmutató

előírja, hogy a gyermeknek komplex

törődést kell kapnia. Az állami intéz-

ményekben ez a mai napig nem valósul

meg. A rehabilitáció például még min-

dig nem tartozik bele az alapellátásba,

miközben ezeknek a gyerekeknek lét-

kérdés, hiszen nélküle teljesen leépül-

nek. A nem állami intézmények veze-

tőinek találkozóin mindig kaptam va-

lami tanácsot, ötletet, hogy mivel bő-

vítsem a kínálatot. Kirándulások, für-

dés, lovaglás, van logopédusunk, pszi-

chológusunk, pszichiáter jár hozzánk,

együttműködünk ortopéd orvossal, fi-

zioterapeutával. Az adó-2%-okból

tudjuk őket fizetni. Mikor alakultunk,

a szülők szívesen és sokat segítettek. A

mostani fiatal szülők között már van-

nak olyanok, akik természetesnek ve-

szik, hogy mindent készen kapnak.

Nem tudatosítják, hogy nem állami in-

tézmény vagyunk, és még az egyeurós

hozzájárulást is sokallják. 

‒ Egy nagy építkezés is mögötted

van.

‒ Az óvodában több lett a gyerek,
ezért 2010-ben visszaigényelték azt az

épületrészt, ahol a Nefelejcs Ház mű-

ködött. Minden lehetőséget mérlegel-

ve egy új épület látszott a legjobb meg-

oldásnak. Az egyik apa a Doprastav

építőipari vállalatnál dolgozott, a ve-

zérigazgató rajtunk keresztül támogat-

ta azokat az alkalmazottait, akiknek sé-

rült gyerekük volt, és nekünk is renge-

teget segítettek kezdettől fogva. A szü-

lőkre is számíthattunk, a férjem pedig

mindenre oda tudott figyelni, építész-

technikus a szakmája. Nagy-nagy se-

gítség volt ez nekem. Aki már építke-

zett, tudja, mekkora fába vágtuk a fej-

szénket. Mérhetetlen nehézségek árán

végül 2012-ben sikerült átadni az új

épületet. 

‒ A folyton változó jogi környezet-

ben volt olyan időszak, amikor köny-

nyebb volt az életetek? 

‒ Mindig újabb és újabb rendeleteket

hoztak, olyan adminisztratív dolgokat

követeltek, amelyek kizsigerelték az

embert. Gyakran előfordult, hogy este

11-kor mentem haza, annyi volt a pa-

pírmunka. Két éve, mióta a bérekre a

szociális ügyi minisztérium folyósítja a

pénzt, jobban meg tudjuk fizetni a

munkaerőt. A fenntartási költségeket

Pozsony megye és Nagyszombat me-

gye téríti aszerint, honnan hány klien-

sünk van. A mi helyzetünk annyiban

különbözik más szociális szolgáltatást

nyújtó napközi otthonokétól, hogy fő-

leg gyerekekkel foglalkozunk. Ők szü-

letésüktől fogva súlyosan sérültek, ne-

kik másfajta gondoskodásra van szük-

ségük, mint az időseknek. Tanácsadást

sokan végeznek, de olyan hely, ahol ne-

héz munka folyik velük, kevés van. A

szülőnek fizikai segítség kell, mentesí-

teni őt a terhektől, hiszen 24 órás szol-

gálat az övé. Hogy legyen egy kis sza-

badideje, hogy el tudjon menni a dol-

gait is intézni, hogy kicsit megpihen-

hessen. Kezdettől fogva azt hangsú-
lyoztam, hogy ne adják intézetbe a

akik segítenek

1. levél „Számunkra a remény fénysugara volt, hogy van itt valaki értünk.

Ildikó asszony volt az egyedüli, aki segítő kezet nyújtott, mikor tanácstalan

voltam. Támogatott, tanácsot adott, buzdított. Rá mindig számíthattunk.

Szakadatlan küzdött a gyerekeinkért. Mindig mosolygós. Csodálatunk és

óriási köszönetünk az övé.”

2. levél „Asszony, akinek nagy szíve van, és második otthont teremtett a

gyerekeinknek. Rendkívüli ember.”
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gyermeket, ahol havonta egyszer meg-

látogatják. Ide reggel elhozzák, délután

hazaviszik. Nem könnyű azoknak, akik

dolgozni járnak. Intézményünk na-

ponta hivatalosan csak nyolc órán át le-

het nyitva, de ezt önerőből egy órával

megtoldjuk: már hétkor fogadjuk a

gyerekeket, hogy így is segítsük a szü-

lőt; különben csak részmunkaidőben

tudna elhelyezkedni. 

‒ Mi kell hozzá, hogy sikeres legyen

egy ilyen intézmény?

‒ Úgy kell dolgozni, hogy elhiggyék

és tudják, hogy amit csinálsz, azt be-

csületesen csinálod. Az adományozó-

nak megköszönni, akármilyen kicsivel

támogat. Az első köszönet hozhatja a

további segítséget. A Nefelejcs Házat a

fogyatékos gyermekeket és fiatalokat

nevelő családokat segítő szervezetünk

működteti. Az elnökséggel jól együtt

tudtam működni. Mindent megbe-

széltünk, minden dokumentumba be-

lenézhettek. A legkisebb összeget is,

amelyet kaptunk valahonnan, elköny-

veltük. Kezdettől ugyanaz a bérelszá-

molónk, és még soha semmit nem kel-

lett módosítanunk. Nemrég egy három

hétig tartó vizsgálat során az egyik el-

lenőr megjegyezte, hogy ilyen esetük

még nem volt, hogy mindent rendben

találtak volna.

‒ Mi volt a legnagyobb sikerélmé-

nyed? 

‒ Nagy szerencse, hogy elkészült az

új épület. Hogy az emberek, a támoga-

tóink, a szenci városi hivatal, a Dopras-

tav és mások hittek benne, hogy meg-

valósul, és jó helyre adják a támogatást.

A munkatársak sem az órát lesték, és

akik ott maradtak, nemcsak a fizetésért

csinálják annyi éve: nagy elkötelezett-

ség van bennük. 

‒ Nem volt egyszerű megtalálnod az

utódodat. Vagy mégis?

‒ Miután 2012-ben beköltöztünk az

új épületbe, a következő évben szeret-

tem volna végleg nyugdíjba menni, hi-

szen már túl voltam a hatvanon. Sokáig

kerestem az utódomat, jelentkező volt

bőven, de nem találtam olyat, akiben

feltétel nélkül megbíztam volna, hogy

úgy folytatja a munkámat, ahogyan

szeretném. A férjem akkor beteg volt,

vele is törődnöm kellett, egyedül nem

bírtam a munkát, és Ildikóm, aki

egyébként gyógyszerész, és akkor gyer-

mekgondozásin volt otthon, segített

nekem. Először csak önkéntesként, az-

tán egy-két órára bejött, és végül ráma-

radt. Úgy látszik, így volt rendelve.

‒ Nem bántad meg, hogy akkor fel-

adtad a biztos munkahelyet, fizetést a

bizonytalanért?

‒ Nem. Mert látom az eredményt, az

elégedett szülőket, elégedett gyereke-

ket. 

‒ Naponta kellett szembesülnöd ne-

héz emberi sorsokkal. Hogyan tudtad

mégis megőrizni a lelki egészségedet, a

mosolyodat? 

‒ Nem volt könnyű. Sok-sok nehéz

eset után esténként még akkor is hal-

lottam a panaszokat, mikor lefeküd-

tem. Időbe telt, míg el tudtam felejteni.

A férjemmel mindent meg tudtam be-

szélni, ő mindent tudott a munkámról.

Tanácsot is kértem tőle. Előfordult,

hogy sírtam is valami probléma miatt;

ő mindig megvigasztalt. A panaszkodó

szülőt meg kell érteni, nem lehet csak

úgy elengedni a szavait a füled mellett.

Jó érzés fogott el, ha valakinek valamit

kiharcoltunk. 

Hívő ember vagyok, sokat segítettek

nekem a zarándokutak. Több mint tíz

éve a Szentföldön jártam, gyönyörű út

volt. Az egyik útitársam, egy Brazíliá-

ban élő hölgy a Nefelejcsnek ajándéko-

zott egy kukoricacsuhéból készült Má-

riácskát. Nagyon szép munka. Meg-

szenteltettem, az új épület bejáratánál

kivésettem a falat, ott helyeztük el. Jár-

tam Fatimában, Lourdes-ban, Máltán,

Lengyelországban. Sokat imádkozunk,

ilyenkor mindig a családomra, az isme-

rősökre gondolok. Nagyon feltöltenek

engem, lelki nyugalmat adnak ezek a

zarándokutak. Mikor átadtuk a Nefe-

lejcs új épületét, a káplán úrral meg-

szenteltettem. Szentmisét is tartott ná-

lunk, és azok az izgő-mozgó, nyugha-

tatlan gyerekek végigülték, csöndben

voltak. Néhányan elsőáldozók is sze-

rettek volna lenni. Sikerült elintézni,

bár nem volt egyszerű, mert az egyház

részéről bizalmatlansággal találkoztam.

A hit erőt ad. Gondok mindig vannak,

de a hit hozzásegít a megnyugváshoz,

könnyebb elviselni a nehézségeket.

‒ Hogyan telnek a nyugdíjas napja-

id?

‒ Nagyon élvezem őket. Az önkéntes

házi karantén sem akadályoz semmi-

ben. A gyerekeink a közelben laknak,

de csak maszkban érintkezünk. A kert-

ben dolgozgatunk, vannak tyúkok, csi-

bék, sok-sok virágom kint is, bent is.

Szívesen bíbelődök velük. Sok finomat

sütök a mozgó kemencénkben, a fér-

jem építette. Nagyon szeretek tortát

sütni. Magam sütöttem a lányaim es-

küvőjére, a diplomaosztás alkalmából,

más családi összejövetelekre. Mióta a

Nefelejcsben kevesebb lett a dolgom,

férjemmel elvállaltuk a nyugdíjasklub

vezetését is Zoncon, mert különben

megszűnt volna. Sok mindent szervez-

tünk, gyakran kirándulunk velük.  

‒ Van-e, amire a leginkább büszke

vagy? 

‒ Nem is tudom. Talán az egészre. De

nem mondanám, hogy büszke vagyok,

inkább jó érzéssel tölt el. Így sikerült,

mert sok jó emberrel találkoztam, és az

egész családom mellettem állt. 
T. E.

Madarász Ildikó, a szenci Nefelejcs Ház alapítója

3. levél „Mindig mérhetetlenül áldozat- és segítőkész voltál. Nem ismerted

azt a szót, hogy soha, mindig megtaláltad az utat, és amibe belefogtál, sike-

resen végigvitted.”

4. levél „Köszönet a lelkesedésedért, a szeretetért, amelyet naponta árasz-
tottál magad körül…”
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Ilyen hírre felfigyel az újságolvasó,

különösen akkor, ha mint esetemben,

a szülőfalujáról van szó. A főúton ha-

ladó Iveco típusú kisebb tűzoltóautót,

amely az ütközéstől megpördült a ten-

gelye körül, Bagin Norbert naszvadi

önkéntes tűzoltó vezette. Sérülései

olyan súlyosak voltak, hogy hetekig fe-

küdt kórházban élet-halál között. Mi-

vel érdekelt, hogyan alakult a sorsa,

Hengerics Ferencnek, a helyi tűzoltó-

szervezet elnökének a társaságában

felkerestem otthonában. 

Egy könyökmankóra támaszkodva

jött elénk, és bár nem szívesen gondol a

három évvel ezelőtt történtekre, nem

zárkózott el a beszélgetés elől. „Ami az-

nap történt, teljesen kitörlődött, és a kö-

vetkező egy hónapból sem emlékszem

semmire. Kómában feküdtem” ‒ szögezi

le rögtön az elején, miután elhelyezke-

dünk a szépen gondozott udvaron a kis

tavacska mellett a kellemes árnyékban. 

Tűzoltó leszel…

Az, hogy tűzoltó lesz, már gyerek-

ként eldőlt, hiszen édesapja is önkéntes

tűzoltó volt Imelyen. Mindig magával

vitte versenyekre, később ő is verseny-

zett, jó eredményeket ért el például sta-

fétafutásban. Naszvadra nősült, és fia

kérésére itt is megszervezett egy csapa-

tot. Gyakran küldték bevetésre, előfor-

dult, hogy havonta több alkalommal is.

Vízóraszerelőként helyben dolgozott,

így szükség esetén mindig tudott men-

ni. Tűzesetekhez, balesetekhez kellett

kivonulniuk. Ő volt a sofőr, általában

hárman-négyen mentek vele. „Riasz-

táskor azonnal menni kellett. Így volt
akkor is. A feleségem mesélte el ké-

sőbb, hogy éppen vacsoráztam. Min-

dent otthagytam, és már indultam is.”  

„Este jött a riasztás, hogy tűz van ‒

kapcsolódott a beszélgetésbe Bagin

Irén. ‒ A fiunk, Norman is itthon volt,

együtt mentek el a tűzoltókocsiért. Ké-

sőbb felhívott az egyik ismerősöm,

hogy hol vannak Norbiék, mert két

tűzoltóautó összeütközött. Ennyit

mondott csak, aztán letette a telefont.

Közben megjött a nagybátyám, hogy

üljek le, a Norbit elvitte a mentő, a fiam

még ott van a baleset helyszínén. Azon-

nal odamentünk. A fiam sokkban volt,

csak futkározott ide-oda, aztán össze-

esett. Szerencsére csak könnyebben sé-

rült meg, egy hétig ápolták kórházban.

Én a férjem után mentem az újvári kór-

házba, mikor odaértem, éppen helikop-

ter szállt fel; őt vitték Nyitrára. Ott az

intenzíven azzal fogadtak, hogy készül-

jek fel a legrosszabbra, olyan súlyos a

fejsérülése. Mesterségesen altatták, a bal

oldala megbénult. Nem sokat törődtek

vele, felfekvései voltak, tüdőgyulladást

és embóliát kapott. Azt tartották, hogy

úgysem éli túl. De én láttam, hogy a két

hüvelykujja megmozdult. Erre a főor-

vos asszony csak legyintett, hogy az

nem jelent semmit. Közben próbáltuk

elintézni, hogy elvihessük Pozsonyba,

de csak két hét múlva lett szállítható ál-

lapotban. Mikor átvittük a Szent Mi-

hály Kórházba, elszörnyedtek, hogy ők

még ilyen elhanyagolt beteget nem lát-

tak. Azonnal gégemetszést végeztek

rajta. Rendbe hozták, törődtek vele.” 

Egy pillanat, és minden megválto-

zott

Bagin Irén örült neki, hogy a férje és
a fia önkéntes tűzoltó. „Jó társaság volt.

Nem gondoltuk, hogy ez lesz a vége.

Az életünk teljesen megváltozott. Nor-

bi három hónapig kórházban feküdt,

utána két hónapig Kovácsfalván volt

rehabilitáción. Miután hazajött, itthon

maradtam a munkából, mert kerekes-

székbe került. Mikor már javult az ál-

lapota, és elkezdett bottal járni, vissza-

mentem dolgozni. Egy évig volt táp-

pénzen, utána rokkantnyugdíjas lett. A

fiunk viszont tűzoltó maradt. Tavaly is

jártak versenyekre, a komáromi járás-

beliek minden héten más faluban

szoktak találkozni. Idén a vírus miatt

ezek elmaradtak.” 

Bagin Norbert ugyan a történtek el-

lenére sem bánja, hogy tűzoltó lett, de

úgy érzi, hogy a balesettel ‒ negyven-

hat éves volt akkor ‒ minden befejező-

dött számára, amit az élet kínál. „Ami-

kor a pozsonyi kórházban felébredtem

a kómából, a fiam és a barátnője volt

mellettem. Gyönge voltam, a kezem

nem akart hajolni. Fájdalmat nem

éreztem. Az orvosok azon csodálkoz-

tak, hogy magyarul is, szlovákul is tud-

tam, mert ilyen fejsérüléskor általában

az egyik nyelvet elfelejti az ember. Tíz

nappal azután, hogy hazaengedtek,

Kovácsfalvára mentem rehabilitációra,

de nem volt jó, csak feküdtem, mint

egy darab fa. Másodszor már jobb volt,

mert már tudtam járni. A balesetre

visszatérve: akkor is kell figyelni, hogy

nem jön-e valaki, ha be van kapcsolva a

villogó. Bárki mehetett volna az úton,

átment volna rajta.”  

*  *  *

Hengerics Ferenc 1974 óta önkéntes

tűzoltó. Sok mindent megélt, de szá-

mára a tűzoltóságnál ez a nap volt a

legrosszabb. „Nekem is volt már bal-

esetem, tudom, mi az. Aznap gyerek-

nap volt, és délelőtt az óvodásoknak

tartottunk bemutatót; máskor is szok-

tunk tartani az óvodákban és az isko-
lákban, nagyon szeretik a gyerekek. Es-

Ha jön a riasztás, menni kell

az én történetem

Újsághír (2017. június 2.): „Csütörtökön este tíz óra előtt két tűzoltóautó

ütközött össze egy kereszteződésben a komáromi járásbeli Naszvadon, mi-

után egy családi házban történt tűzesethez riasztották őket. A helyi önkéntes

tűzoltók autója a főúton haladva belerohant az érsekújvári hivatásos tűzoltók

mellékútról érkező járművébe. Négyen megsérültek, egy személy súlyosan.”
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te pedig jött a riasztás, hogy ház ég az

egyik utcában. Kisebb tűznél mi ma-

gunk is meg tudjuk oldani, de mivel a

szomszéd jelentette a 150-esen vagy a

112-esen, a nyitrai központ riasztotta

az újvári hivatásos tűzoltókat, meg

minket is, de addigra tőlünk már ki-

ment a nagy kocsi. Háztűz esetében

mindig nagyobb a mozgósítás. Újvár-

ból két tűzoltóautó jött a mellékútról,

Norbi pedig a kis Ivecóval a főúton. Az

első Tatra elment, a másikkal pedig

pontosan a kereszteződésben találko-

zott. Beleszaladt a Tatra hátsó kereké-

be, és az ütközés erejétől teljesen meg-

fordult az autó. Az volt a szerencséje,

hogy beszorult a lába, másképp kire-

pült volna belőle. A fejét nagy ütés érte.

Az újvári autó vezetőjét megzavarhat-

ta, hogy mivel este volt, hangjelzés nél-

kül mentek, és mindhárom jármű

megkülönböztető fényjelzést használt,

de mindenképpen meg kellett volna

győződnie róla, hogy senki sem jön a

főúton. Aki mellékútról hajt ki, annak

lassítania kell, vagy megállni. S mivel

Norbié volt a kisebb autó, ő fizetett rá.

Négyen voltak benne, ő kapta a legna-

gyobb ütést. A többiek sérülése nem

volt olyan súlyos.

Utólag kiderült, hogy nem is ház

égett, csak egy gazdasági épület; valaki

bentről kidobott egy cigarettacsikket
az ablakon, és kisebb tűz keletkezett.

Sokan kimentek, az imelyi, gútai és

ógyallai tűzoltók is. Ők oltották el a tü-

zet, meg a mi nagy autónk. Mivel eb-

ből országos ügy lett, a tűzoltóságon is

igyekeztek segíteni, hogy Norbi minél

jobb ellátásban részesüljön. A nyitrai

kerületi parancsnoknak, Pavol Nerečá-

nak ‒ ő jelenleg az Országos Tűzoltó-

testület parancsnoka ‒ a közbenjárásá-

ra sikerült elérni, hogy átszállítsák őt

Pozsonyba, a belügyminisztérium kór-

házába. Az egyik alkalommal, mikor

meglátogattam, már kezdett ébredezni.

Először csak az egyik szemét tudta ki-

nyitni. Nagyon erőtlenül megszorította

a kezem, jelezve, hogy megismert.” 

A felelőtlenség ára 

Ezek a bátor, segítőkész emberek,

akiket lánglovagoknak is neveznek, le-

gyen az tűzvész, árvíz vagy baleset, ott

vannak, hogy egészségük, életük koc-

káztatása árán is segítsenek. Gyerek-

koromban – talán mert akkoriban még

nem volt ritka a nádfedeles ház ‒

gyakran lehetett hallani a tűzoltóautó

szirénáját. Hengerics Ferenc szerint az

emberi felelőtlenség, figyelmetlenség

miatt most is bőven van munkájuk.

„Többnyire bozóttüzek vannak a kör-

nyéken, ha valaki szemetet éget, vagy

öngyulladás következtében. A közeli

Anyalára nem győzünk kivonulni.
Vannak, akik kukázni járnak Újvárba,

kiválogatják, amit hasznosítani tud-

nak, a többit meggyújtják az út mel-

lett. Mások kiviszik a szemetet a ha-

tárba, meggyújtják, és kész a baj, me-

hetünk oltani. De háztüzek is vannak.

Sokan áttértek a fafűtésre, a kéménye-

ket nem tartják karban, vagy grillezés-

kor nem figyelnek oda. Kétévente tar-

tunk ellenőrzéseket a házaknál, beme-

gyünk az udvarba, és figyelmeztetjük a

tulajdonosokat, hogy mire vigyázza-

nak. Balesetekhez is gyakran hívnak

bennünket. Szoktam mondani a baj-

társaknak, hogy nagyon vigyázzanak,

főleg ez után a baleset után. Lelkileg is

legyenek felkészülve, mert lehet olyan

látvány is, amit nem mindenki bír. Fi-

atalabb koromban én is jártam velük,

most már nem nagyon. Norbi eseté-

ben a legszomorúbb, hogy eltelt há-

rom év, s a rendőrség és a bíróság még

mindig nem zárta le az ügyet. Ez

mindkettőjüknek rossz, a másik kocsi

vezetőjének is.”  

A koronavírus-járvány az ő életükbe

is beleszólt, hiszen most nem járhatnak

hozzájuk a házi gondozószolgálat nő-

vérei tornáztatni. „Próbálok egyedül, de

segítség nélkül nehezen megy. A reha-

bilitációs nővér sem jöhet, akit külön

fogadtunk ‒ mondja Bagin Norbert. ‒

Egyhangúan telnek a napjaim. Fölke-

lek, reggelizek, beveszem a tablettákat,

nagyon sok van, nincs is kedvem erről

beszélni. A pincében van speciális bi-

ciklim kézre és lábra, Kovácsfalván el-

kértem a rajzot, és itthon megcsináltat-

tam, azt szoktam használni. Néha jön-

nek vendégek. Amit tudok, azért meg-

csinálok a ház körül, megöntözöm a

füvet, de többnyire tévét nézek.” A kér-

désemre, hogy a baleset óta volt-e tűz-

oltóautón, hevesen tiltakozik. „Látni

sem akarom. Tavaly új járművet kap-

tunk, az átadásra elvitt a feleségem, bár

én nem akartam. A parancsnoktól ru-

hákat is kaptunk, de én azokat fel nem

veszem.” 

„Egyelőre” ‒ mondja a felesége. A

szeme mosolyog, bizakodó.
(t)

Bagin Norbert önkéntes tűzoltó

Bagin Irén, Bagin Norbert, mögöttük Hengerics Ferenc (A szerző felvétele)
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Harminc éve áll a diabéteszben szen-

vedők szolgálatában a Szlovákiai Cu-

korbetegek Szövetsége. Az évforduló jó

alkalom volt arra, hogy ünnepi nemzet-

közi konferencián mutassa be tevé-

kenységét, ismertesse a legújabb ered-

ményeket, és kitüntesse munkatársait,

segítőit s külföldi vendégeket. 

A szervezet történetét és az 1990 óta

elvégzett munkát Jozef Borovka elnök

tekintette át. 

Feladataik közé tartozik az érdekvé-

delem, szociális és jogi tanácsadás, re-

habilitáció, betegoktatás, tájékoztató

kiadványoknak, köztük a Diaspekt-

rumnak a megjelentetése, szakmai,

kulturális és sportrendezvények szer-

vezése, ezenkívül részt vesznek a bete-

geket érintő törvények előkészítésé-

ben. Szorosan együttműködnek orvo-

sokkal, pszichológusokkal s más szak-

emberekkel. Sajnos, vannak, akik egé-

szen addig elhanyagolják betegségü-

ket, amíg nem jelentkeznek szövőd-

mények. Ezért más országok (pl.

Ausztria, Németország) mintájára

szeretnék elérni, hogy nálunk is köte-

lező legyen a betegoktatás, és aki részt

vesz rajta, kedvezményben részesüljön

a gyógyszerek térítési díjából s a dia-

bétesz gyógykezelésének költségeiből. 

Tevékenységük fontos része gyógyü-

dülések szervezése az Alacsony- és a

Magas-Tátrában cukorbeteg felnőttek,

gyermekek és családtagjaik részére. A

kellemes környezetben orvosok, ápoló-

nők, jogászok, szociális munkások se-

gítségével megtanulják, hogyan lehet

együtt élni a kórral, amely nemcsak a

betegnek, hanem családjának az életére

is kihat. Meghatározó az önmegfigye-

lés, személyre szabott táplálkozás, rend-

szeres mozgás, és mindezt a kellemes

környezetben ki is próbálhatják. Gyer-

mektáboraikban megtanítják a kis páci-

enseket az inzulin helyes alkalmazására

és arra, hogyan ismerhető fel s mi a te-

endő, ha leesik a vércukruk (hipogliké-

mia), emellett a táborozók szakembe-

rek felügyeletével kirándulnak, sportol-

nak, szórakoznak.

Az előadók hangsúlyozták az orvos-

sal való együttműködés fontosságát, de

azt is, hogy a beteg saját maga tehet a

legtöbbet a szövődmények elkerülésé-

ért.

Dr. Emil Martinka docens, a fenyő-

házi (Ľubochňa) Nemzeti Endokrino-

lógiai és Diabetológiai Intézet (NE-

DÚ) diabetológiai osztályának főorvo-

sa nemcsak udvariassági gesztusnak

szánta véleményét, hogy a szövetség az

egyik leghatékonyabban működő szlo-

vákiai betegszervezet: neki is köszön-

hető, hogy sok országhoz képest na-

gyon jó eredményeket érnek el a gyó-

gyításban. Elmondta, hogy van diabe-

tológiai tanszékünk, és rendelkezésre áll

valamennyi korszerű gyógyszer. Az or-

szágban 270 diabetológiai szakrendelő

működik, átlagosan 1300 beteget lát-

nak el. Szlovákiában jelenleg 400 000

körül van a nyilvántartott cukorbetegek

száma, és 170 000 ezren is lehetnek,

akik nem tudnak betegségükről. Szá-

muk eddig 20 évente megduplázódott,

az utóbbi időben azonban – talán a he-

lyesebb életvitelnek köszönhetően –

csökken az új esetek száma. Kevesebb a

szövődmény, kivéve a szív- és érrend-

szeri betegségeket. A korai diagnoszti-

kában volna szükség előrelépésre, mert

gyakran megtörténik, hogy a betegség

felismerésekor már szövődmények is

vannak. 

A tanácskozás résztvevői sérelmezik,

hogy az állam nem fordít figyelmet a

megelőzésre, a szövetség önkéntesei

végzik a felvilágosítómunkát. A betegek

életét megnehezíti, hogy gyakran válto-

zik az az összeg, amellyel hozzá kell já-

rulniuk a gyógyszerek, az inzulin és az

általuk használt gyógyászati segédesz-

közök árához. Sürgetik a Nemzeti Dia-

betológiai Program elfogadását, és elke-

serítőnek tartják, hogy a munkaerőpia-

con gyakran szembesülnek hátrányos

megkülönböztetéssel.  
(t)

Betegoktatás, tanácsadás, megelőzés

számvetés

Jozef Borovka  (A szövetség archívuma)

A konferencián megdöbbentő adatok hangzottak el. 325 millió ember él

cukorbetegséggel, közülük 59 millió Európában. A legtöbb ilyen gyermek és

fiatal Európában van, Japánban a 2-es típusú diabétesz előfordulása növek-

szik. A gyógyításra 161,4 milliárd dollárt fordítanak évente a világon. A be-

tegség évente 40 ezer ember halálát okozza. Bizonyos tényezők tekintetében

hasonló a fertőző betegségekhez, ezért diabéteszjárványról beszélhetünk, sőt

mivel terjedése globális jelenség, s az utóbbi negyven évben megsokszorozó-

dott az esetek száma, világjárványról. Terjedésében az elhízás játszik a legna-

gyobb szerepet, ennek oka, hogy többet eszünk, mint kellene. Az USA-ban

az elhízottak számának növekedésével arányosan emelkedett a cukorbetege-

ké. Az embereket motiválni kellene a lefogyásra. Ha a cukorbeteg lefogy 15
kg-ot, tünetei 70%-kal csökkennek. 
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jegyzet

2020. április 18.

Biztató, karantén idején

Immár egy hónapja, hogy önkéntes

karanténban élek. A panellakás hatvan-

öt négyzetméterét tágítgatom egy nap-

sütötte, virágos erkély, a napi egyórás

gyaloglás és egy sebtében beszerzett

szobabicikli segítségével. Időűzőnek jól

jön most az írás, az újrafelfedezett házi

teendők s az örökös tanulás: most éppen

olaszórára „járok” – a technika segítsé-

gével.

Támaszt jelent minden gondolat,

amelybe belekapaszkodhatok. Kivált

most, amikor már belülről feszít a kér-

dés: meddig még?!... Néhány napja az a

ráébredés ad nyugalmat, hogy nincs eb-

ben a helyzetben semmi különös. Hi-

szen hány ember élhet hasonlóan már

hosszú ideje: idősek, betegek, mozgás-

korlátozottak, lelki és fizikai sérültek...

Bizonyára a váratlanság és a méret az,

ami meghökkentő: mintegy varázsütés-

re, egyik pillanatról a másikra állt le

szinte az egész világ. S amit talán a leg-

kevésbé tudunk elfogadni: a sors vala-

mennyiünket úgy szakított ki a rutin-

szerű mindennapjainkból, hogy még

csak megfontolásnyi időt sem hagyott

nekünk...

Ha mintát keresünk a helyzetünkre,

nem szükséges messze mennünk. Csak

ki kell nyitni a Carissimit. Az első szám

megjelenése óta a lap minden egyes írá-

sa arról szól: hogyan lehet elfogadni, fel-

dolgozni és kezelni az akaratunkon kí-

vül megváltozott életünket. Az elfoga-

dás alapja pedig az őszinte szembené-

zés: életünk végérvényesen más lett. S

ha valaki azt várja, hogy egyszer, amikor

majd vége lesz a világjárványnak, ott

folytathatja, ahol annak előtte abba-

hagyta, az nemcsak téved. Becsapja saját

magát és másokat is.

Egy egész világ kényszerült jelképes

kerekesszékbe, s onnan nézve kell el-

döntenie – együtt és külön-külön –, ho-
gyan tovább. Hogy milyen lesz szá-

munkra az a másnap... Ráadásul még

időt is kaptunk a tanulásra. Jutott né-

hány hónapunk felmérni, mi több, gya-

korolni is, miként tudunk takarékos-

kodni fizikai és lelki energiával, termé-

szettel és anyagiakkal. Hogyan mérle-

geljünk hasznos és haszontalan, fontos

és nem fontos, értékes és értéktelen kö-

zött. Milyen teret adunk az életünkben

a hálának, a segítség nyújtásának és a se-

gítség elfogadásának.

Nagy próba ez minden egyes ember

számára. Egyetlen kérdés áll előttünk:

akarunk-e tanulni. Akarunk-e élni.

2020. június 4.

Mire tanít egy járvány?

Immár némiképp szabadabban, de

még mindig a járvány árnyékában pró-

bálom összeszedni az elmúlt időszak

hozadékát. Egyetlen fájó veszteség

akad: egy szlovákiai körút elmaradása.

Finnjeim idegenvezetőnek kértek fel,

de inkább a turkui kertészcsapat vendé-

ge lehettem volna ezúttal. Egykor

együtt barangoltuk be Erdélyt, annak

emlékére hívtak most a Felvidékre. Már

a közös tervezgetés és készülődés is vég-

telen örömöt szerzett. 

A májusi út elmaradása okozott kis

szomorúságot, de ha mélyen magamba

nézek: igazából jót tett az elmúlt három

hónap. Előnyére változott az időhöz va-
ló viszonyom: lelassultam, például. Nem

állítom, hogy buddhista lett belőlem, de

mert megéltem, így most megtanultam:

nincs olyan dolog az életben, amely ne

várhatna. S ami igazán fontos, az meg-

vár. Naponta ért valami felfedezés is: az

egyik, hogy fölerősödött bennem a kis

dolgok értéke. Egy jól sikerült étel íze,

egy csöndben elfogyasztott kávé, növé-

nyeim szemmel látható változása és

egy-egy áldott pillanatban érkezett ba-

ráti telefon... 

A rendkívüli helyzet szigorúságában

spórolósabb is lettem, például a vásár-

lásban, meg a főzésben. Valami egysze-

rű ételt kívántam, eszembe jutott hát

Keresztmama köményes levese. Evőka-

nál zsír kell hozzá – volt, azon megpat-

togtatott kiskanálnyi köménymag (ta-

láltam), két deka liszt (annyi még ju-

tott), barnásra futtatva. Kis paprika, só,

víz, esetleg egy kis fej hagyma –, micso-

da öröm: mind akadt itthon! Pirított

kenyérkockákkal kiváló étel kerekedett,

gyerekkorom betegségeinek legfőbb

gyógyszere. Most a lelkemet is melegí-

tette.  

Összefolytak a napok, és ez valamiféle

végtelenséget is kölcsönzött számomra.

Gyakran hullámzott a hangulatom.

Meglepett, de még ennek is tudtam

örülni: mégsem lettem hát egészen

buddhista... Időnként azon kaptam ma-

gam, hogy könnyen sírok. A legkisebb

apróság is meg tudott ríkatni: egy gesz-

tus, egy baráti figyelmesség, egy megha-

tó történet... Pedig azt hittem, hogy

életem egy keserves pillanatában már

minden könnyemet elontottam. Most

újra örülni tudtam még a saját sírásom-

nak is.

Naponta találtam szépséges üzenete-

ket a neten. A számomra az idei leg-

szebb húsvéti gondolat ez volt: „Eddig

Isten a templomokban lakott. Mostan-

tól átköltözött a szívünkbe.” Ha így van,

ha így lehet, akkor mondjunk hálát a

megélt időért.
Major Árvácska

Járványnapló
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Mottóm: Aki másokon segít, 

önmagán segít, mert a másoknak

adott szeretet önmagunk gyógyítója!

Ma is nehéz elhinnem, hogy mindez

velem történt. 40 éve a sokízületi gyul-

ladás és a pszoriázis (valamennyi kéz-

és lábujjam merev) rövid idő alatt po-

kollá tették életemet. Ízületeim, izma-

im begyulladtak, és forróság öntötte el

végtagjaimat. Csoszogva, lábfejnyit

tudtam lépni. Erőtlenné, reménytelen-

né vált életem. A bőrömön tenyérnyi

vörös foltok voltak, melyek nagyon

viszkettek vagy véreztek. Elvesztettem

fiatalságomat, erőmet, a bányászszak-

mámat, önbizalmamat, egészségemet,

majd feleségemet is. Hosszú évek ke-

zelései alig segítettek. 

1986 nyarán csonkolt lábú fiatalok

az utcán kértek, hogy segítsek nekik

ülőröplabda-csapatot szervezni. Bár

alig éltem, nem tudtam nemet mon-

dani. Ősszel elkezdtem a szervezést, s

mivel a tatabányai sorstársaknak nem

volt lehetőségük közösségbe tartozni,

megalakítottuk a Humanitás Klubot.

A tagoktól óriási szeretetet és bizalmat

kaptam, ismét emberszámba vettek.

Magamon ugyan nem, másoknak vi-

szont tudtam segíteni. Ekkor még

minden lépés kínokkal járt! Itt kezdő-

dött a második életem. Klubunk nevé-

vel az egymásra figyelés és egymás se-

gítése volt a célunk. 

1988-ban klubvezető lettem, szeret-

tem volna, ha társaim mindenből a

legjobbat kapják. Közismert művé-

szek, költők, énekes sztárok voltak

vendégeink. Évente 6-8 kirándulást

szervezünk szép tájakra, ilyenkor kö-

zösen főztünk, kártyáztunk, énekel-

tünk. Nemzeti és más ünnepek meg-

tartása, a klubszületésnapok, jelmezes

farsangi bálok, vasárnapi klubnapok és

még sok más esemény volt örömeink
forrása. Minden összejövetelt közös

tervezés és munka előzött meg. A ra-

gyogó szemek és arcok szavak nélkül is

árulkodtak az érzésekről és az új élmé-

nyekről. 

Milyen változásokon mentem ke-

resztül? Lassan megtanultam elfogad-

ni a helyzetemet, állapotomat. Bizako-

dó lettem, mert lehetőséget találtam,

hogy hasznossá tegyem magamat.

Fontos volt számomra, hogy felada-

tom legyen. Később észrevettem, hogy

öngyógyító hatása lett munkámnak: a

testi fájdalmak nagy részben csökken-

tek. Úgy vélem, hogy az aktívan,

örömmel végzett munka, a közösség-

gel való jó kapcsolatom révén javult az

állapotom, s ezt a mai napig is tapasz-

talom. Új életérzéssel, szemlélettel

gazdagodtam, s olyan munkát végez-

hetek, amely boldoggá tesz.  

1987-ben létrehoztuk a Humanitás

Sportegyesületet, ülőröplabda, erőe-

melő, boccia sportágakban. Sok él-

ményt, eredményt, országos és nem-

zetközi szinten szerzett díjat tudhat-

nak magukénak versenyzőink. Rend-

szeres résztvevői vagyunk a szlovákiai

barátaim által szervezett nagypakai

sportnapnak.

Ugyancsak 1987-ben országos szin-

tű tömegsportversenyeket indítottunk

az esélyek napja néven. Immár 33. éve

hirdetjük meg őket autós, darts, boccia,

szkander és kerekesszékes ügyességi

kategóriákban. Az együttlét és a kultu-

rális programok felejthetetlen esemé-

nyek sokak számára. 

1992-ben az Art 92-t, későbbi ne-

vén Százszorszép Országos Kulturális

Fesztivált indítottuk, majd a Tehetség-

gondozó és Léleksegítő Alapítvánnyal

alkotókört szerveztünk sorstársaink-

nak. Tapasztalataim megerősítették,

hogy sok tehetséges és művészeti

igénnyel élő ember van köztünk. Ezt a

rendezvénysorozatot még az egészsé-
gesek is megcsodálják. Különleges

öröm számomra, hogy e történések

kezdeményezője, szervezője lehettem.

Meglepetésemre a sorstársak kulturá-

lis tevékenységének szolgálatáért, élet-

utamért megkaptam a Magyar Műve-

lődési Intézet és Magyar Művelődési

Társaság Életműdíját, majd a sorstár-

sak kulturális és sportéletének szerve-

zéséért a Köztársaság Elnökének

Érdemérmét.

Tudatos egészségjavító programot

kezdtem. Válásom után elhatároztam,

hogy bőrömet meggyógyítom, hogy

önbizalmam erősödjön. Teljes étrend-

váltást kezdtem, zöldség, gyümölcs,

csíráztatott magvak, zsurlótea fogyasz-

tása és fél év böjtölés után teljesen le-

tisztult a bőröm. Fantasztikus, hogy új

életenergiával régi vágyamat valósít-

hattam meg, minden reggel legalább

30 percet tornázok ülve, fekve. 25 év

igyekezete után ismét férfilépésekkel

tudok járni. Minden születésnapomra

1000 métert úszom. Örömmel kerék-

pározok. Ezek az élmények életem

ajándékai 72 évesen is. Boldogabb és

értékesebb életet élek, mint egészséges

koromban. 

Soha nem végzett szellemi tevékeny-

ségekbe kezdtem: Verseket tanultam és

mondtam, díjakat is kaptam. Gyer-

mekkori álmom teljesült, hogy fütty-

szólista lehessek. Lélekmuzsikusok né-

ven Várvölgy János vak zongorista ba-

rátom kíséretével sikeresen szerepe-

lünk. 2018-ban kiadtam a Szeretem az

embert ‒ Vallomások és bátorító üze-

netek című könyvemet. Hamarosan a

harmadik kiadása jelenik meg. 

Nem dicsekedhetek tanulmányok-

kal, csak az életem megpróbáltatásai

által nyert tapasztalatokat osztom

meg. Minden díjnál, elismerésnél töb-

bet jelent számomra, hogy van remé-

nyem élni és ennek örömével társaimat

segíteni. 
Adamecz László

Reumatológiai betegséggel élek 
Miként segít ebben önkéntes munkám?

feljegyzések
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A véletlen úgy hozta, hogy az elmúlt hetekben két filmet

is a figyelmembe ajánlottak, hogy írhatnék róluk a Carissi-

mibe. Mindkettő Down-szindrómásokról szól.

Az egyik Cili és Marci történetét meséli el, akik lakóott-

honban élnek, és innen indulnak napi teendőiket végezni.

Marci a Baltazár Színház társulatának tagja, Cili pedig

zumbaoktató, s éppen az esküvőjükre készülnek.

Elkísérjük őket a mennyasszonyi ruha kiválasztására, az

esküvő helyszínének a lefoglalására, és közben a két fiatal

megosztja velünk gondolatait. Olyan természetességgel tá-

rulkoznak ki, hogy nincs bennünk rossz érzés, hogy olyas-

mit hallunk, amihez nincs közünk.

Ott vagyunk, amikor családi körben a születésnapjukat

ünneplik. Cili és Marci egy napon születtek, jóllehet hat év

eltéréssel.

Elkísérjük Marcit egy előadásra, amelynek a végén elsír-

ja magát. Ott vagyunk Cili próbáján, amikor a Nem adom

fel együttes himnuszát gyakorolja. Marci beszél néptáncosi

múltjáról és arról, hogy mit jelentett neki Halmos Béla, s

miért nem tudott ott lenni a temetésén.

Ők ketten olyan tökéletes szimbiózisban élnek, hogy a

film készítőinek nem is nagyon kellett a címen gondolkoz-

niuk, mert adta magát. Így lett Ketten.

A film egy állítással kezdődik. Mégpedig azzal, hogy a

Down-szindrómások egy extra kromoszómával születtek.

Én egyre inkább hiszem, hogy ez a kromoszóma felelős a

feltétel nélküli szeretetért.

*  *  *

Lélekben mindenki Indiában él. Ez a másik film mottó-

ja, egyben pedig abból a darabból vett idézet, melyet a bal-

tazárosok játszanak. És most idézet következik az ismerte-

tőből:

„A Baltazár Színház egész társulata március 13-án

Mumbaiba utazott volna, fellépni a Pitypang és a Por című

előadásokkal. Egy nappal az út előtt zárta le határait India.

Maradtunk, és megértettük, hogy a mostani időszak a belső
utazásról szól.

A varázslóknak sikerül messzi tájakra kalandozniuk

anélkül, hogy helyet változtatnának. De jó hír, hogy min-

denkiből válhat varázsló, a saját sorsának mágusa. Hogyan?

Ezt mutatjuk meg a Világlátó Baltazár című filmben,

amely színházunk előző indiai utazásáról szól, s egyszerre

meséli el egy külső és belső utazás történetét. A film fődíjat

nyert 2018-ban a Dzsaipuri Nemzetközi Filmfesztiválon,

szerepelt a 42. montreali filmfesztiválon, s megjárta Görög-

ország és Indonézia egy-egy neves filmfesztiválját is.

A Világlátó Baltazár a fogyatékosságot egy forradalmian

új látószögbe helyezi: az értelmi sérült emberek spirituális

oldalát mutatja meg, a Baltazár Színház színészeiből áradó

természetességgel, költőiséggel és humorral teli formában.”

Mondani sem kell, hogy mennyi izgalommal készült a

csapat az utazásra, amely régi vágya volt, hisz lélekben min-

denki Indiában él. Megismerni egy másik kultúrát, amely

sok szempontból elfogadóbb, mint a mi liberálisnak és ke-

reszténynek hazudott társadalmunk.

Sose felejtem el azt a pillanatot, amikor az utcai árus fe-

jedelmi gesztussal a csapatnak ajándékozott egy egész fürt

banánt. Fejedelminek azért nevezem a gesztusát, mert va-

lószínűleg egész napi jövedelméről mondott le vele. Ilyen-

kor jut az ember eszébe a mondás, hogy senki sem lehet

annyira szegény, hogy ne tudjon adni.

Az a pillanat is emlékezetes marad, amikor a csapat eluta-

zott oda, ahol a pálmalevelekre írt emberi sorsokat őrzik. Pár

bátor önként jelentkező a magáét tartalmazó levelet is lát-

hatta. Aztán azon izgulhattak, hogy mi is van ráírva.

Ez csupán két kiragadott példa a filmből, amely tele van

hasonló elgondolkodtató és vidám pillanatokkal. És ez az,

amiért látni kell!

Sztakó Zsolt

Ketten. Dokumentumfilm, 2018, 50 perc, rendezte: Dobray

György.

Világlátó Baltazár. Dokumentumfilm, 2017. 56 perc, rendezte:

Elek Dóra.
(Fényképek: világháló)

A feltétel nélküli szeretet kromoszómája

filmajánló
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Százdi Sztakó Zsolt most

megjelent friss könyve akár-

ha regény volna. Igaz, írt ő

már regényt is, ez a mostani

azonban életrajz, pontosab-

ban az életével, múltjával és

jelenével összefüggő kis tör-

ténetek sora. Regényes élet-

rajz, ez mindenképp jó meg-

határozása. Szintén szépírói

teljesítmény, ahogy a múlt és

a jelen időt váltogatja, ahogy

egybesodorja. 

Tudniillik az egyik (az

egyik idő) összefügg a má-

sikkal: a különböző egész-

ségügyi intézményekben el-

töltött nehéz órák, napok és

hetek egyetlen, végtelennek

tűnő láncolatára szépen rí-

mel az otthon vagy másutt,

rokonokkal vagy barátokkal

eltöltött szabadabb, köny-

nyebb idő. Merthogy két or-

voslátogatás vagy kezelés

közt azért van idő az olva-

sásra, az írásra és a töpren-

gésre is. A korlátozott, de

mégis szabadban való moz-

gásra, az új, kellemes ingerek

befogadására.

„Emlékszel, akkoriban egy
vastag füzetben gyűjtötted a

verseidet, és boldog voltál, ha

értő olvasóra találtál, mert

akkora volt benned a közlési

vágy, hogy szinte fojtoga-

tott” – írja egy helyütt, s lám:

milyen kevés is elég a bol-

dogsághoz. A rossz pillana-

tok elmúlnak, az emlékezet-

ből is jobban kikopnak, mint

a jók, melyekre visszagon-

dolva is boldogság tölti el az

embert. Hát még ha konkrét

személyekhez köthetők.

Vagy személyes tárgyakhoz,

például egy Petőfi-kötethez:

„Egy szép régi könyv, igazi

míves munka, amit jó fella-

pozni.” Az olvasás és az írás

öröme mind-mind a jó pil-

lanatok tartományát bővíti.

Alternatív élet, mondja a

szerző. A boldogság kimere-

vítése, idejének meghosz-

szabbítása. S emellett az ol-

vasás is, az írás is önismereti

lecke. Sztakó Zsolt azért ír,

hogy jobban megismerje

önmagát, s hogy közelebbi

rálátása legyen a világra.

A kötet három nagy feje-

zetbe, részbe foglalva s idő-

rendben közli az egyes (egy-

másfél oldalas) bejegyzése-

ket. Hol a jelent teszi meg

gondolatai közvetítőjének,

hol a múltat. Az első nagy

rész a szülőfaluhoz, a Morda

melletti Százdhoz kötődik:

„A szívedhez nőtt a falu, az

összes lakójával egyetemben”

– mondja. A második a

Nemzeti Rehabilitációs

Központhoz, a harmadik

pedig jelenlegi lakhelyéhez,

Somorjához. És az új lakó-

helyét illetően sem szeretne

kevesebbet, mint az előzőn:
„Ez tehát a te stratégiád,

hogy gyökeret eressz ebben

az új városban, amely azon-

ban egyre jobban a szíved-

hez nő.” S van még egy tel-

jesen más ihletésű utolsó fe-

jezete, afféle irodalmi ap-

pendix, melynek Sherlock

Holmes Somorján a címe, ez

egy fiktív, szellemes, vérbeli

írói utószó.

Elképesztő, mennyi ener-

giája van a szerzőnek, akinek

gyermekkorától sokszor

mindent újra kellett tanul-

nia. Csodálatra méltó a ki-

tartása, az akaratereje és a hi-

te. S az is, hogy majdnem

minden rosszat sikerül a

maga javára fordítania. Új

sorstársakra lel, egyes gyógy-

helyek személyzete szemé-

lyes ismerősévé válik, életre

szóló barátságokat köt, fo-

lyamatosan új és újabb hely-

színeket kénytelen megta-
pasztalni: „mindig megdob-

ban a szívem, ha magyar

szót hallok” – írja. Számunk-

ra, olvasói számára mindez

azzal a derűlátásra okot adó

tapasztalattal jár, hogy az

emberek alapjában véve jók.

Jók és segítőkészek, önzetle-

nek és odaadóak. 

Százdi Sztakó Zsolt élete

(ahogy ő fogalmaz: „élet-

ének első ötven éve”) ebben

a könyvben nemcsak meg-

elevenedik, magát az olvasó-

ját is felvillanyozza. Felvilla-

nyozza, s megerősíti abban,

hogy mindenkire csak annyi

teher hárul, amennyit elbír.

Lebilincselő, fordulatokban

gazdag, sokszereplős és szer-

teágazó cselekményű életre-

gényt kaptunk. Mindenki-

nek nagy örömmel ajánlom.

Csanda Gábor

(Pozsony, Madách, 
2020, 176 oldal, 9 €)

Életem történetei

könyvajánló

Somogyi Tibor felvétele
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ajak- és szájpadhasadék – rázštep pery a podnebia
állkapocscsont – dolná čeľusť, sánka
beruházásösztönző támogatás – investičná pomoc
betegoktatás – edukácia pacienta
csonthártya – okostica
csontszövet – kostné tkanivo
fej-nyaki daganatok – nádory hlavy a krku
felső állcsont – horná čeľusť 
finommozgás – jemná motorika
fül-orr-gégész – ušný, nosný a krčný lekár
golyva – hrvoľ
hátrányos helyzetű személy – znevýhodnená osoba
homlokcsont – čelová kosť
iskolaérettség – školská zrelosť
iskolai asszisztens – školský asistent
járomcsont – lícna (jarmová) kosť
jelnyelv – posunková reč
jövedelemadó – daň z príjmov
kompenzációs támogatás – kompenzačná pomoc
korai fejlesztés – včasná intervencia
kulcscsont – kľúčna kosť
lágyszövet – mäkké tkanivo
nagymozgás – hrubá motorika
Nemzeti Endokrinológiai és Diabetológiai Intézet –

Národný endokrinologický a diabetologický ústav
nyálmirigyek – slinné žľazy
(a) nyelvi fejlődés zavara – porucha vývinu reči
nyirokcsomó – miazgová uzlina
orrcsont – nosová kosť
önellátás – sebestačnosť
önmegfigyelés – selfmonitoring, sebapozorovanie
pajzsmirigy – štítna žľaza
siket – nepočujúci
szájhigiénia – ústna hygiena
szájpadcsont – podnebie
szájsebészet – ústna chirurgia
szájüreg – ústna dutina
Szlovákiai Cukorbetegek Szövetsége – Zväz diabetikov

Slovenska
(a) szociális gazdaságról és a szociális/társadalmi vállalko-

zásokról szóló törvény – zákon o sociálnej ekonomike
a sociálnych podnikoch

tűzoltó – hasič
vérzékenység, hemofília – hemofília 

čelová kosť – homlokcsont 
daň z príjmov – jövedelemadó 
dolná čeľusť, sánka – állkapocscsont 
edukácia pacienta – betegoktatás 
hasič – tűzoltó 
hemofília – vérzékenység, hemofília 
horná čeľusť – felső állcsont 
hrubá motorika – nagymozgás 
hrvoľ – golyva 
investičná pomoc – beruházásösztönző támogatás 
jarmová (lícna) kosť – járomcsont
jemná motorika – finommozgás 
kľúčna kosť – kulcscsont 
kompenzačná pomoc – kompenzációs támogatás 
kostné tkanivo – csontszövet 
lícna (jarmová) kosť – járomcsont 
mäkké tkanivo – lágyszövet 
miazgová uzlina – nyirokcsomó 
nádory hlavy a krku – fej-nyaki daganatok 
Národný endokrinologický a diabetologický ústav –

Nemzeti Endokrinológiai és Diabetológiai Intézet 
nepočujúci – siket 
nosová kosť – orrcsont 
okostica – csonthártya 
podnebie – szájpadcsont 
porucha vývinu reči – a nyelvi fejlődés zavara 
posunková reč – jelnyelv 
rázštep pery a podnebia – ajak- és szájpadhasadék 
sánka, dolná čeľusť – állkapocscsont 
sebestačnosť – önellátás 
selfmonitoring, sebapozorovanie – önmegfigyelés 
slinné žľazy – nyálmirigyek 
školská zrelosť – iskolaérettség 
školský asistent – iskolai asszisztens 
štítna žľaza – pajzsmirigy 
ústna dutina – szájüreg 
ústna hygiena – szájhigiénia 
ústna chirurgia – szájsebészet 
ušný, nosný a krčný lekár – fül-orr-gégész 
včasná intervencia – korai fejlesztés 
zákon o sociálnej ekonomike a sociálnych podnikoch –

a szociális gazdaságról és a szociális/társadalmi vállalko-
zásokról szóló törvény 

znevýhodnená osoba – hátrányos helyzetű személy 
Zväz diabetikov Slovenska – Szlovákiai Cukorbetegek

Szövetsége 
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Kisebbségi Kulturális Alap
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A koronavírus-járvány minden-

kinek megnehezítette az életét, a

különleges bánásmódot igénylő

gyermekek, fiatalok szüleiének is.

Álljon itt most két édesanya beszá-

molója arról, hogyan vészelték át a

karantén idejét.

Március elején életünknek egy új

korszakába érkeztünk. A vírus min-

dent átírt, az eddigi életmódunkat is.

Peti fiam 35 éves, Down- szindrómás,

autista vonásokkal. Kettesben élünk,

a „korona” előtt megvolt a napi ruti-

nunk, amelyhez hozzátartozott dél-

előtt a nappali foglalkoztató, délután

a klubélet. 

Márciusban karanténba került az

ország, hirtelen otthon maradt min-

denki, így mi is. Eleinte nem volt nagy

kihívás, hisz az értelmi sérült fiammal

amúgy sem volt túl mozgalmas az

életünk. Egyrészt anyagi okokból,

másrészt Peti szereti a monotonitást.

De azért kétheti bezártság után már

kezdett szorongóbb lenni, sőt néha ag-

resszív is. Én közbe-közbe kijártam

bevásárolni, de őt nem vihettem ma-

gammal, hiszen a szájmaszk viselése

probléma volt neki. Ezért két hét után

tettünk egy kirándulást, megnéztük a

tőkési malmot, sétálgattunk a tavaszi

napsütésben. Ezt megismételtük más-

kor is, más helyszíneken. Nagyon jót

tett a lelkünknek és a kedvünknek.

Azóta hétvégenként a 85 éves nagy-

mamához is újra elmegyünk, és tartva

a távolságot jókat beszélgetünk. Nagy

szívfájdalommal mondta szegény

anyukám, hogy még csak meg sem

ölelhetjük egymást... 

Azóta enyhültek az előírások, és

már kávézni is elvittem Petimet, sőt a

klubtagokkal egyeztetve közös kávé-

ház-látogatást is összehoztunk. Jó volt

újra találkozni és látni gyermekeink

arcán azt az örömet, amelyet ez a kis

kiruccanás adott nekik. Kaptak finom

habos kávét, fagyit, üdítőt. Tartottuk

itt is a távolságot, csak minden máso-

dik asztalnál ülhettünk, de már ez is

több volt, mint amit eddig reméltünk.

A „hogy vagytok?” kérdés itt nem ud-

variassági formula volt, hanem igazi

érdeklődés a másik iránt. 

Még nem tudjuk, mikor térhetünk

vissza a régi klublátogatásokhoz, de

addig is megoldjuk, hogy legalább kint

összejöhessünk, beszélgethessünk, hisz

összetart bennünket a hasonló sors és

az egymás iránti szeretet.

Benedik Katalin, 

Dunaszerdahely

*  *  *

Egyik percről a másikra lezárták a

határokat. Ádám itthon rekedt, és el-

kezdődött az otthoni tanulás. Szeren-

csére két héttel korábban jöttünk haza

a soproni neurorehabilitációról. Ádám

öt év múltán megint kipróbált néhány

járókeretet, amíg megtaláltuk a leg-

megfelelőbbet. Véletlen folytán sike-

rült találnom egy hasonlót a Human

International raktárában. Mintha csak

ránk várt volna. 

Évek során félelmekkel küszköd-

tem, mi lesz, ha Ádám végleg hazajön

a balassagyarmati iskolából, ahová hét-

főn megy, és péntek délben érkezik

haza. Ezzel persze lehetővé teszi szá-

momra az alkotómunkát és a közösség

érdekét szolgáló feladataim végzését.

Édesanyám szokta mondogatni:

,,Minden rosszban van valami jó.” És

milyen igaza volt! Elkezdődött a kör-

forgás: napi torna, rehabilitáció, tanu-

lás, főzés, takarítás, fertőtlenítés, a

nyakamon egy határidőre leadandó

munka. És láss csodát: minden sike-

rült. Amitől tartottam, nem követke-

zett be. Nincsenek súrlódások, Ádám

előzékeny, türelmes, és ami a legfon-

tosabb, látja, hogy mennyire javul a

mozgása, ha mindennap eleget torná-

szik. Végre több év után megint elkez-

dett járókerettel járni. Persze hiányzott

a heti lovaglás, de párszor beültünk az

autóba, és néztük a tájat, fákat, s élvez-

tük a nyugalmat.

Sajnos, nehezebben tűrték a kiala-

kult helyzetet a Rózsa utcai nappali

foglalkoztatóba járó fogyatékossággal

élő fiatalok. A Charitas Saag Polgári

Társulás részére nem jöttek meg az

adófelajánlások, így nem volt fedezet

a két munkatárs fizetésére. Intézmé-

nyünk nem kap állami támogatást,

ezért most sem tudunk kinyitni; mun-

katársaink munkanélküli-segélyre

mentek. Csak reménykedni tudunk,

hogy adakozók adományaiból újra si-

kerül megindítani a központ működé-

sét, mert hét fiatal és a családjuk már

alig várja a foglalkozásokat, jókedvet és

kacagást.

Kutak Adrienn, Ipolyság
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A kommunikáció szerepe és 
fejlesztése a korai életévekben 

Asszony, akinek nagy szíve van
Bagin Norbert önkéntes tűzoltó története
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