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alvászavarok – poruchy spánku

belgyógyászat – vnútorné lekárstvo

(az) egészségügyi ellátásról szóló törvény – Zákon o

zdravotnej starostlivosti

evészavarok – poruchy príjmu potravy

függőségek – závislosti

hozzáférés – prístupnosť

információs és kommunikációs technológiák – infor-

mačno-komunikačné technológie

iskolaérettség – školská zrelosť

járóbeteg-ellátás – ambulantná zdravotná starostlivosť

kardiovaszkuláris betegségek – kardiovaskulárne cho-

roby 

kényszerbetegségek – nutkavé choroby

lelki egészség – duševné zdravie

pánikzavar – panická porucha

pervazív fejlődési zavarok – pervazívne vývinové po-

ruchy

poszttraumás stressz zavar – posttraumatická stresová

porucha

pszichés zavarok – psychické poruchy

pszichiátriai klinika – psychiatrická klinika

pszichiátriai osztály – psychiatrické oddelenie

pszichiátriai rendelő – psychiatrická ambulancia

rágóizmok – žuvacie svaly

sebészet – chirurgia

személyiségzavarok – poruchy osobnosti

szemrángás – tik v oku 

szív- és érrendszeri betegségek – srdcovo-cievne cho-

roby

Szlovák Környezetvédelmi Ügynökség – Slovenská

agentúra životného prostredia

szorongásos zavar – úzkostná porucha

tanulási zavarok – poruchy učenia

Túzokos Környezeti Oktatási Központ – Stredisko en-

vironmentálnej výchovy Dropie 

Vakok és Gyengénlátók Szlovákiai Uniója – Únia nevi-

diacich a slabozrakých Slovenska

ambulantná zdravotná starostlivosť – járóbeteg-ellátás 

duševné zdravie – lelki egészség 

chirurgia – sebészet 

informačno-komunikačné technológie – információs

és kommunikációs technológiák 

kardiovaskulárne choroby – kardiovaszkuláris betegsé-

gek 

nutkavé choroby – kényszerbetegségek 

panická porucha – pánikzavar 

pervazívne vývinové poruchy – pervazív fejlődési zava-

rok 

poruchy osobnosti – személyiségzavarok 

poruchy príjmu potravy – evészavarok 

poruchy spánku – alvászavarok 

poruchy učenia – tanulási zavarok 

posttraumatická stresová porucha – poszttraumás

stressz zavar 

prístupnosť – hozzáférés 

psychiatrická ambulancia – pszichiátriai rendelő 

psychiatrická klinika – pszichiátriai klinika 

psychiatrické oddelenie – pszichiátriai osztály 

psychické poruchy – pszichés zavarok 

Slovenská agentúra životného prostredia – Szlovák

Környezetvédelmi Ügynökség 

srdcovo-cievne choroby – szív- és érrendszeri betegsé-

gek 

Stredisko environmentálnej výchovy Dropie – Túzokos

Környezeti Oktatási Központ 

školská zrelosť – iskolaérettség 

tik v oku – szemrángás 

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska – Vakok és

Gyengénlátók Szlovákiai Uniója 

úzkostná porucha – szorongásos zavar 

vnútorné lekárstvo – belgyógyászat 

Zákon o zdravotnej starostlivosti – az egészségügyi el-

látásról szóló törvény 

závislosti – függőségek 

žuvacie svaly – rágóizmok 

Pillanatképek a Carissimi megalakulása 20. évfordulójának ünnepségéről.
Cséfalvay Á. András felvételei 
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Egy személyes történetet mondanék el.
Néhány évvel ezelőtt az Európai Parlament és az afrikai országok parla-

menti képviselőinek közös konferenciáján vettem részt a világ egyik legsze-
gényebb országában, a Demokratikus Kongóban, annak fővárosában, Kin-
shasában. A statisztikák szerint ebben az országban 2 millió gyermek éhezik,
hivatalos nyelve a francia, a lakosság szuahéli, kikongó, csiluba nyelven beszél.

A tanácskozás szünetében megkeresett bennünket egy fiatalember, és
meghívott, látogassuk meg az általa irányított árvaházat és iskolát. Az ilyen
meghívások nem mentek ritkaságszámba, és illett nekik eleget tenni. Valahol
a külvárosban az autót az út szélén hagyva gyalog mentünk tovább, mert a
patakon keresztül út nem, csak ösvény vezetett. Az udvaron büszkén mutatta
friss szerzeményüket, a kutat, melynek hála, saját vízhez jutottak. 

A homokos, poros udvar végén volt az iskolával egybeépült árvaház. Az
épület maga szegényes, tele különböző korú, nagy szemű, csodálkozó gyerek-
kel, az ablakok helyén rácsok, a padló csupasz beton. A sárga falon nagy be-
tűkkel világított a felirat: „Segíteni kiváltság.” Képzeljék magukat ebbe a
helyzetbe: a falon üzenet, olyan nyelven, melyet a 80 milliós országban talán
senki nem beszél – az anyanyelvemen, magyarul. (Mint kiderült, a Magyarok
Afrikáért Alapítvány támogatta az iskolát, ez volt a magyarázat, erre utalt a
jelmondat.) Az üzenet mély nyomot hagyott bennem. 

Felmerülhet a kérdés, mi köze a történetnek a Carissimihez.
Úgy gondolom, a Carissimi filozófiáját aligha jellemezhetné jobban más,

mint ez a két szó, és ami mögötte van…
Valóban, milyen kivételes helyzetben van az, aki segíteni tud egy másik

emberen – az anyagiakon messzemenően túl – szakértelemmel, jó szóval,
akár egy morzsányi elfogadó szeretettel, egy biztatással, jó tanáccsal…

A kiváltság nem valamiféle felsőbbrendűséget jelent, csak annyit, hogy
mindenkiben ott szunnyad valamilyen képesség, amellyel egy másik emberen
segíteni tud. A lényege az, hogy találjuk meg magunkban a jót, amellyel meg-
könnyítjük a másik ember terhét, egy kicsit jobbá tesszük magunk körül a vi-
lágot. Ennek jegyében igyekszünk végezni azt a munkát, melyet 20 évvel ez-
előtt elkezdtünk.

Az elmúlt húsz év alatt sok mindent megtapasztaltunk: jót és rosszat is.
Húsz év nagy idő – sokan, akik segítették munkánkat, már nincsenek

köztünk, köztük kuratóriumi tagok: Szabó Rezső, Pogány Erzsike, Gé-
mesi Irénke.

Kérem, egy perc néma csenddel adózzunk emléküknek.
Húsz év nagy idő. Lehetőségeinkhez mérten segíteni igyekeztünk, köz-

ben nemcsak adtunk, de kaptunk is – szeretetet, barátságot, segítséget. Ezért
a mai nap a köszöneté. Ha csak egy szót szabadna itt mondanom, az a kö-
szönöm volna. Köszönet igazgató úrnak és a színház munkatársainak, hogy
nemcsak befogadtak bennünket, hanem a szervezésben is társaink. Köszönet
mindenkinek, aki segített, hogy a mai napon itt együtt lehessünk. Köszönet
azoknak, akik hosszú évek óta bizalommal fordulnak hozzánk gondjaikkal,
és köszönet azoknak, akik támogatnak bennünket. Köszönet Tóth Erikának,
aki 19 évig elnöke volt a kuratóriumnak, és sokszor erején felül dolgozott,
hogy édesgyermekünk, a Carissimi lapja eljusson Önökhöz. Köszönet a ku-
ratórium tagjainak, akik idejüket nem kímélve nagy empátiával végzik a kö-
zös munkát. Végül, de nem utolsósorban – köszönet mindazoknak, akik se-
gítenek lebontani az akadályokat a fejekben és a köztereken... És mivel aka-
dályból van még bőven, azt hiszem, a következő húsz évben is lesz mit ten-
nünk.

Köszönöm, hogy eljöttek, és együtt ünnepelhetünk.

Elhangzott a Carissimi jubileumi ünnepségén 2022. június 1-jén Komá-
romban.
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Kedves barátaink!
Bauer Edit
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Ünnepeltünk:
20 éves a Carissimi Nonprofit Alap 
Húsz év telt el azóta, hogy a Pozso-

nyi Kerületi Hivatalban bejegyezték a

Carissimi Nonprofit Alapot. Erre a sok

nehézséggel, de örömmel is teli idő-

szakra emlékeztünk június elsején a

Komáromi Jókai Színházban. Ünnep-

ségünkre meghívtuk azokat, akiknek

segíteni próbáltunk, és azokat, akik tá-

mogatták a szervezetet, hogy segíteni

tudjunk. 

Az egybegyűlteket Hritz Júlia kura-

tóriumi tag köszöntötte. Kiemelte: a

Carissimi azt vállalta, hogy segít a fo-

gyatékos vagy beteg gyermeket nevelő

családoknak, mivel ez 24 órás szolgála-

tot jelent, ráadásul egy keresetből kell

élniük – jobb esetben. A fejlesztés, a te-

rápia egyre drágább, s gyakran utazással

jár, amely külön anyagi teher számukra.

Úgy gondoljuk, már önmagában az is

siker, hogy a Carissimi 20 éven át fenn

tudott maradni, és sok ember önzetlen

támogatása révén teljesíteni tudta kitű-

zött feladatát.

A folytatásban Neszméri Tünde mű-

sorvezető felkonferálta a Carissimi ba-

rátainak műsorát, amelyet aztán a néző-

téren ülők meghatódva kísértek figye-

lemmel. A Galántai Értelmi Sérülteket

Segítő Társulás képviseletében Nagy

Zsuzsika énekelt, Árendás Katalin ver-

set mondott. Ugyancsak verset mon-

dott Petőcz Balázs, aki a Dunaszerda-

helyi Értelmi Sérülteket Segítő Társu-

lást képviselte, Csölle Tivadar a szenci

Nefelejcs Klub tagjaként vidám prózá-

val nevettette meg a közönséget. A du-

naszerdahelyi Plavucha Márk énektu-

dását mutatta meg, majd a műsort az

autistákat segítő Konrádko Pt. elnöké-

nek, az Őszirózsa országos nótaverseny

2020. évi győztesének, Slezák Erikának

az éneke zárta.

Utána Gál Tamás, a rendezvénynek

helyet adó Komáromi Jókai Színház

igazgatója üdvözölte a jelenlévőket. El-

mondta: úgy véli, minden ember szá-

mára fontos feladatnak kell lennie, hogy

betegség vagy fogyatékosság miatt hát-

rányos helyzetben levő embertársainkat

segítse. Ő is érintettnek tartja magát,

hiszen egyik unokatestvére, keresztany-

jának lánya, Tünde, akivel úgy nőttek

fel, mint a testvérek, az autizmusnak

egy nagyon látványos és tragikus for-

májával született; de soha nem néztek

szomorúsággal erre a dologra. „Edit ke-

resztanyám olyan volt számomra, mint-

ha a második édesanyám volna, bár

édesanyámmal is nagyon jó volt a kap-

csolatom. Mindig is mondtam neki,

milyen csodálatos, hogy édesanyám

nyolc testvére közül talán ő a legerő-

sebb. Miért van ez? Azért, mert az egész

életét úgy élte le, hogy egy másik em-

bernek, saját gyermekének áldozta.

Mindent azért tett, hogy ne kelljen in-

tézetbe adnia – lánya teljes körű ellátás-

ra szorul, mozgásában is korlátozott –,

mégis egy boldog embert láttam min-

dig. Felépített egyedül egy házat – Tün-

de édesapja nem bírta el ezt a feszültsé-

get –, viszonylag jó módban éltek min-

dig, rengeteget dolgozott, most képző-

művészeti dolgokat készítenek együtt.

Mindenki sajnálja az ilyen szülőt, de a

létformának a legmagasabb foka, ami-

kor az ember egy másik embernek ál-

dozza az egész életét. Csodálatos szim-

biózisban élnek. Persze az egész család

ahol tudja, támogatja őket – nem is

anyagi javakra gondolok, hanem erköl-

csi erőre –, és mindig jó ott lenni köz-

tük. 43 éves vagyok, Tünde egy évvel fi-

atalabb, és a mai napig én is gyerekké

válok mellette, ha hallom a nevetését, ha

kiabál, vagy ha sír. Gyakran sír vagy ne-

vet. Gondolom, hatalmas érzelmek zaj-

lanak le benne, biztosan belülről őrli őt,

hogy nem tudja magát kifejezni. Érez-

hető, hogy reagálna a dolgokra, tudatá-

ban van annak, mi történik körülötte.

Csodálatos a mi kettőnk kapcsolata.

Tünde húga pedig – szintén csodálatos

történet – ikerházat épített az ő házuk-

hoz, hogy ha a keresztanyám egy kis

nyugalomra vágyik, átmehessen hozzá,

de ha szükséges, csak egy ajtó választja

el, hogy rögtön tudjon segíteni. Ezzel ő

is áldozatot hozott, nem hagyja el a

testvérét, hanem tudja, hogy édesanyját

valamikor majd ő fogja váltani, ő veszi

Czimbalmosné Molnár Éva és Bauer Edit 
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majd magához a nővérét, s mint saját

gyermekének fogja tovább gondját vi-

selni. Hihetetlenül tudom csodálni eze-

ket az embereket. 

Az, hogy mi, a Jókai Színház helyet

adunk ennek a zseniális szervezetnek,

eltörpül amellett, ha azokat az embe-

reket nézzük, akik mindennapjaikban

megélik az ilyen helyzeteket. Nagyon-

nagyon fontos számomra, hogy to-

vábbra is nyitottak legyünk a szerveze-

tük felé. Gondoljuk tovább, hogy évről

évre hogyan dolgozzunk együtt” – zárta

gondolatait az igazgató. 

Keszegh Béla, Komárom polgár-

mestere is jelen volt az ünnepségen.

Megköszönte a Carissimi munkáját,

majd kiemelte, hogy a sok rossz mellett

a Covid-járvány idején arra is rájöt-

tünk, hogy a legfontosabb dolgok az

életben nem pénzben mérhetők. „Az

önök családja – szólt a jelenlévőkhöz –

tudja a legjobban, hogy sokkal fonto-

sabb az egymásra figyelés, gondosko-

dás, simogatás, mosoly. Nem vagyunk

egyformák: sokszínűek vagyunk, nem-

csak nemzetiségben, hajszínben, férfi és

női mivoltunkban, hanem sok másban

is, s vannak köztünk olyan emberek,

akiknek a sors úgy hozta, hogy kicsit

más kihívásokkal kell megküzdeniük.

Ezért is kívánok a Carissiminek továb-

bi kitartó és szorgalmas munkát. Ezek-

ben a nehéz, bezárkózó időkben to-

vábbra is nagy szükség lesz a munká-

jukra, önzetlen segítségükre.” 

A magyar Miniszterelnökség Nem-

zetpolitikai Államtitkárságát Czimbal-

mosné Molnár Éva főosztályvezető

képviselte. Üdvözlőbeszédében méltatta

a Carissimi tevékenységét, és köszöne-

tét fejezte ki az elmúlt húsz évben vég-

zett munkájáért. A Carissimit űrpótló

kezdeményezésnek nevezte, s gratulált

azoknak, akik közreműködtek létrejöt-

tében és mindazoknak, akik bármilyen

formában önzetlen segítséget nyújtanak

a rászorulóknak. „Csodálatra méltó és

nemes elhívatás, amit önök végeznek, s

amit a mi hétköznapi csodálatunkon túl

azok a családtagok értékelnek igazán,

aki sokszor éveken át próbálnak segíteni

rászoruló családtagjaikon, és ebben a

sokszor kilátástalan hajszában önök új

esélyt adnak számukra” – hangsúlyozta.

Köszöntője végén a Carissimi fogyaté-

kossággal élő gyermeket nevelő csalá-

dok támogatására kifejtett kiemelkedő

tevékenységének elismeréséül Potápi

Árpád János nemzetpolitikáért felelős

államtitkár nevében Bauer Edit kurató-

riumi elnöknek átnyújtotta a Miniszter-

elnökség Nemzetpolitikai Államtitkár-

ságának díszoklevelét.  

Végezetül Bauer Edit szólt a jelenlé-

vőkhöz. (Gondolatai a 3. oldalon olvas-

hatók). Ezt követően a Ghymes együt-

tes egyik alapítója, a Kossuth-díjas

Szarka Gyula és zenekara foglalta el a

színpadot, s Tücsöklakodalom című

műsorával fergeteges hangulatot te-

remtett.

„Rendkívül jól éreztük magunkat,

mindenkit nagyon jó hangulatba kerí-

tett ez a koncert – mondta lelkesülten a

fellépés után a zenekar vezetője. – Iga-

zából most szembesültem ezzel a válla-

lással, azzal a munkával, amelyet a Ca-

rissimi végez. Ahogy hallgattam a be-

szédeket, és néztem, ahogy ezek a fiata-

lok verset mondtak és énekeltek, na-

gyon-nagyon megható volt. Rendkívül

tanulságos volt, hogy a zene, az iroda-

lom, tehát a művészetek mennyire kö-

zel tudnak hozni bennünket egymás-

hoz, hiszen nem mindennap találko-

zunk nehéz sorsú gyerekekkel, fiatalok-

kal. Többször kéne. Semmi különbsé-

get nem éreztem a hétköznapi koncert

és a mostani között. Rendkívül jó han-

gulatú, interaktív volt az egész, a kö-

zönség lelkesen kapcsolódott hozzá, az

elejétől a végéig abszolút részese volt a

koncertnek. Jó volt látni, hogy mennyi-

re érti, értékeli és mennyire részese tud

lenni a zenének. Mondjuk ki őszintén,

hogy a zene a szavakon túl van, s aki a

szavakat nem vagy kevésbé érti, az is

csatlakozni tud hozzá. Ebben van az

ereje, ami nem mondható el minden

művészeti ágazatról. Nagyon jó érzéssel

megyünk el innen. Nagyon szépen kö-

szönjük a meghívást, nagyon jó volt.”

Szarka Gyula búcsúzóul néhány CD-

jével ajándékozta meg a Carissimit. 

A koncert után a kuratórium tagjai

egy kis frissítőre invitálták a vendége-

ket; pohárköszöntőt és asztali áldást

Zsidó János esperesplébános, kuratóri-

umi tag mondott. Madarász Ildikó, a

szenci Nefelejcs Klub alapítója, volt

igazgatója is szót kért, és szervezete s a

családok nevében megköszönte a Ca-

rissimi által nyújtott támogatásokat.

Elmondta, hogy a ma már szenci szék-

helyű Nefelejcs Polgári Társulás azVéget ért a műsor (Cséfalvay Á. András felvételei)
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Gémesi Irén (1940–2022)
Szomorú hírt kellett tudomásul ven-

nünk április 12-én: Irénke nincs többé,

elhívta magához az Úr, megváltva őt

szenvedésétől, hogy földi életét, amely-

ben sok szépet és nemeset tett, másutt

folytassa. Sejtettük, hogy baj lehet, bár

nagyon reménykedtünk a felépülésé-

ben. Betegségét nemesen viselte, bele-

törődött abba, hogy nem lehet ott min-

denhol, ahol szeretett lenni. 

Most, hogy el kell tőle búcsúznunk,

felelevenítjük életének fontos állomása-

it, tőle idézve:

„Már tizennégy éves koromban el-

döntöttem, hogy tanítónő leszek, ezért

Pozsonyba a négyéves pedagógiai isko-

lába jelentkeztem. Érettségi után alsó

tagozatos pedagógusként Érsekújvárba

kerültem. Két év után Nyitrára, a Peda-

gógiai Főiskolára jelentkeztem, és ott

szlovák–magyar szakon végeztem. Hu-

szonkét évig tanítottam, majd családi

okokból helyet változtattam. A pozso-

nyi rádió magyar adásának Iskolások

műsorában éppen megüresedett egy

szerkesztői hely, és felvételt nyertem rá.

Azért vállaltam ezt az állást, hogy to-

vábbra is gyermekekkel foglalkozhas-

sak. Amikor felkértek, hogy vegyek

részt a Carissimi szervezet munkájá-

ban, szívesen tettem eleget a kérésnek,

mivel itt is gyermekekkel kell foglal-

kozni, törődni, olyanokkal, akik talán

még inkább igénylik a segítséget.

Pedagógusként gyakran jártam csa-

ládlátogatásokra, és tapasztaltam, hogy

a szülők szívesen veszik a jóindulatú se-

gítséget. Azok, akik egészségkárosodott

gyermekeket nevelnek, még inkább rá-

szorulnak a jó szándékú emberek segít-

ségére. Úgy érzem, hogy én is az ilyen

emberek közé tartozom.”

Isten veled, Irénke! Szomorú szívvel

búcsúzunk tőled. Kedvességedet, segí-

tőkészségedet nem felejtjük.

Kollégáid a Carissimiből

egészségkárosodott gyermekek és fiata-

lok családjának megsegítésére Zoncto-

ronyban alakult 1995-ben, s jelenleg 60

gyermeknek és fiatalnak nyújt szociális

szolgáltatásokat. „Nagy szeretettel fe-

jezzük ki köszönetünket a húsz év alatti

együttműködésért és támogatásokért.

Köszönet a sokévi kirándulásokért, a

mindig sikeres versfesztiválokért, me-

lyek lehetőséget adtak klubunk tagjai-

nak a fellépésekre, s ahol más résztve-

vőkkel is megismerkedhettek. Máig

tartó őszinte barátságok alakultak ki

köztük és a többi szervezet tagjai kö-

zött – ezt szintén a Carissiminek kö-

szönhetjük. Többször kaptunk anyagi

támogatást általunk szervezett kirán-

dulásra, segédeszközökre, amikor már

máshonnan nem tudtuk előteremteni

rájuk a pénzt. A Carissimi szervezte,

komoly, elismert szakemberek által

anyanyelvünkön tartott szakmai elő-

adások mindig hasznosak voltak, tanul-

tunk belőlük. A Carissimi lap 13 éve

szintén szakmai, jogi ismereteket köz-

vetít, segít családjainknak a mindenna-

pi ügyintézésben. A szociális szolgálta-

tást nyújtó intézményekben nagyon

fontos az anyanyelvi foglalkozás, és eh-

hez egyedül a Carissimi járult hozzá –

óriási segítség volt. Mindent nagyon

köszönünk, s további munkájukhoz jó

egészséget, sikert, erőt kívánunk, és Is-

ten áldását kérjük.” A Carissimi a ven-

dégeknek kis ajándékcsomaggal ked-

veskedett: emléklappal, a Komáromi

Karitász védett műhelyében készült ap-

ró kerámiával és emlékkönyvvel, amely

válogatást tartalmaz a Carissimi lapban

megjelent írásokból. 

(t)

A rendezvényt a Bethlen Gábor

Alap és a Slovnaft Rt. támogatta.

(Nagy Miskó Ildikó felvétele)



2022  | 2 7

látássérült nők 

„Egy vak nőnek 

nem kell gyereket szülnie.” 

Magyarországon az uralkodó ha-

gyományos női szerepfelfogás sze-

rint a nőiség elengedhetetlen része

az anyaság. Ez az elvárás azonban

csak a nem fogyatékossággal élő

nőkre vonatkozik. A fogyatékos-

sággal élők várandóssághoz való

jogát és anyaszerepét a többségi

társadalom tagjai megkérdőjelezik:

elvitatják a rá való alkalmasságu-

kat, kompetenciájukat és önállósá-

gukat, kizárólag gondozottként

tudják őket elképzelni (a témáról

bővebben lásd Lendvai, 2019;

Lendvai & Nguyen Luu, 2019;

Hernádi, 2015; Garland-Thom-

son, 2002; Wendell, 2011; Woło-

wicz-Ruszkowska, 2016). 

Vizsgálatomban (Lendvai, 2019;

Lendvai & Nguyen Luu, 2019) 21

látássérült nőt kérdeztem meg az

anyasághoz való viszonyulásáról,

köztük 5 anyát. Az eredmények azt

mutatják, hogy – a fogyatékossággal

élő nőkre vonatkozó nemzetközi

vizsgálatok eredményeihez hasonló-

an (lásd pl. Palombi, 2013) – a ma-

gyar látássérült nők és anyák is elő-

ítéletekkel, diszkriminációval és

kompetenciaelvitatással szembesül-

nek a gyermekvállalás tervezése, a vá-

randósság, a szülés és a gyermekgon-

dozás időszaka alatt is. 

„Azért szülte, hogy legyen egy

vakvezető kutyája.”

„Van egy negatív előítélet, hogy

így nem tartják a látássérült nőket

kompetensnek vagy képesnek, vagy

ilyesmi”. A domináns csoport látás-

sérült anyákhoz való viszonyulását

az interjúk tanúsága szerint erősen

paternalista attitűd jellemzi: sajnál-

ják a látássérült nőket, valamint nem

tartják őket elég kompetensnek

(Fiske és mtsai., 2002; Lendvai,

2019). 

A domináns csoport tagjai gyak-

ran azt feltételezték, hogy „a gyerek

kíséri az anyukáját”, amely kompe-

tenciaelvitatás szintén hatással van a

gyermekvállalást tervező látássérült

nőkre, és a többségi társadalom vi-

szonyulásával kapcsolatos nézetei-

ket is befolyásolja. Ez a vélt inkom-

petenciát sugárzó sztereotip kísérő-

szerep jellemzően megjelent az in-

terjúkban: a domináns csoport tagjai

azt gondolják, hogy „a vaknak csak

azért kell gyerek, hogy az majd segít

neki, meg hogy vezetgeti az anyuká-

ját meg az apukáját”, „én vagyok fe-

lelős azért a gyerekért, én vagyok a

felnőtt […]. Ilyenkor az emberek

azt nem gondolják végig, hogy ilyen

üzeneteket kap a gyerek, amikor

megdicsérik az utcán […], hogy

»De ügyesen vezeted anyukádat!«

[…]. Olyan üzeneteket kap ez a

gyerek, hogy egyrészt az anyjára

vagy a szüleire nem számíthat, és

hogy neki kell felelősséget vállalnia

a szüleiért”. Tehát az interjúalanyok

arra is reflektáltak, hogy a domináns

csoport negatív attitűdje nem kizá-

rólag a látássérült szülők önértéke-

lésére gyakorol negatív hatást, ha-

nem gyermekeikére is.   

„Jaj de aranyos gyerek! A magáé?” 

Az interjúalanyok arról is beszá-

moltak, hogy a többségi társadalom

tagjai másképp reagálnak egy nem

fogyatékos nő várandósságára, mint

egy fogyatékossággal élőére, és gyak-

ran egészen megdöbbentő kérdése-

ket tesznek fel nekik (lásd pl. O’Toole

& Doe, 2002). Az egyik interjúalany

ezt a következőképpen fogalmazta

meg: „meglepődnek, ha meglátnak

egy kerekesszékes vagy egy vak nőt

nagy pocakkal, és mondjuk, nem tu-

dom, az-e az első reakció, hogy »mi-

lyen szép kismama!«, vagy, hogy »hű,

hány kilót felszedett!«, vagy hogy

»úristen, szegény gyerek, lesz egy fo-

gyatékos anyja!«, vagy hogy »hogy

gondolja ez, hogy gyereket vállal,

amikor még magát sem tudja ellát-

ni?«”. 

„Mi van, ha a gyerek is látássérült

lesz?”

A megkérdezett látássérült nők

azt is elmondták, hogy a domináns

csoport tagjai velük kapcsolatban

más abszurd kérdéseket is megfo-

galmaztak. Az egyik látássérült anya

beszámolt arról, hogy látó barátnő-

jétől mindig „azt kérdezik meg,

hogy »kislány vagy kisfiú?«, tőlem

meg azt, hogy »és ő lát?«”. Tehát

esetükben elsősorban jellemzően az

a kérdés merült fel, hogy a látássérü-

lést továbbörökítette-e az édesanya.

Ennek kérdése nem pusztán a do-

mináns csoport ismeretlen tagjaiban

merül fel, hanem az interjúalany

mikrokörnyezetében – amely jel-

A látássérült nők anyasággal és 
a többségi társadalom róla való 
vélekedésével kapcsolatos gondolatai 
és tapasztalatai

Dr. Lendvai Lilla 
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lemzően eleve túlféltő – és

az egészségügyi dolgozók

esetében is jelen volt (lásd

pl. Katona & Szücs, 2017;

Hankó, 2018). Az egyéni

igények figyelembevétele,

a megfelelő tájékoztatás és

a kérdések kellő odafigye-

léssel történő megválaszo-

lása (vö. Hernádi, 2015;

Wołowicz-Ruszkowska,

2016) pedig csak ritkán je-

lent meg a látássérült

anyák tapasztalataiban.

„Milyen megható, hogy

neki gyereke van!” 

A megkérdezettek ta-

pasztalatai azt is mutatták,

hogy a negatív viszonyulás

mellett jellemző volt a „cso-

dabogár-effektus” és a saj-

nálat is. Ez olyan formában

is megnyilvánult egy inter-

júalany elmondása szerint,

hogy barátjának egy isme-

retlen személy pár száz fo-

rintot nyújtott át fagyira: „Mint-

hogyha attól, hogy ők látássérültek,

ne tudnának saját zsebből venni.”

Emellett azonban megjelent „a má-

sik véglet, hogy csodáljuk, és hogy

akkor milyen megható, hogy neki

gyereke van”, amely viszonyulás

szintén paternalista attitűdöt sejtet.

Ahelyett, hogy az adott személy ter-

mészetesnek tekintené, hogy fogya-

tékossággal élő embereknek is lehet

vagy nem lehet gyermekük, a fogya-

tékosságtól teszi függővé a viszonyu-

lást, azt állítja középpontba.

„Kevés információjuk van erről

a dologról.”

A látássérült nők úgy vélték, a kon-

taktusnak rendkívül meghatározó

szerepe van abban, hogy az anyaság-

gal kapcsolatos fenntartásokat felülír-

hassák. Ezeket az aggályokat jellem-

zően olyan látó személyek fogalmaz-

zák meg, akiknek semmilyen kontak-

tusuk nincs látássérült személyekkel,

ezért nincsenek tisztában kompeten-

ciáikkal, nehézségeikkel és lehetősé-

geikkel sem (a kontaktus meghatáro-

zó szerepéről bővebben lásd pl. Lend-

vai & Nguyen Luu, 2017). 

A kontaktus mellett az informáci-

ónak van hangsúlyos szerepe (lásd pl.

Krahé & Altwasser, 2006), mert a tá-

jékozatlanság a csoporttal szembeni

sztereotípiák erősödésének kedvez:

„Kevés információjuk van erről a do-

logról, de szerintem úgy gondolják,

hogy a látássérültek nem, nem tud-

nak felnevelni egy gyereket. Pedig ez

nem így van […]. Csak annyi az

egész, hogy másfajta technikákkal

kell például a csecsemőt tisztába ten-

ni, megetetni, bármi, de ugyanúgy el

tudjuk mi is látni azt a csecsemőt.” 

„Jaj, szegény kisbaba! […] Minek

egy vaknak gyerek?”

Azok az 1–3 gyermekes anyák,

akiknek már saját gyermekgondozá-

si tapasztalataik voltak, találkoztak is

a környezet kompeten-

ciájukat megkérdőjele-

ző és elutasító attitűd-

jével (vö. Fine & Asch,

1988). Elmondták,

hogy nem kizárólag a

tágabb környezet, ha-

nem a várandósság so-

rán a mikrokörnyezet is

elvitatta tőlük a felelős-

ségteljes, teljes értékű

gondozói szerepet,

amely ennek ellenére

biztos részt jelentett

öndefiníciójukban. 

A látássérült anyák a

negatív viszonyuláson,

a belőle származó eset-

leges kételyeken túllép-

ve vállaltak gyermeket.

A társadalom negatív

viszonyulása a gyer-

mekvállalással kapcso-

latos félelmeikre is ha-

tással van, hiszen emi-

att tarthatnak a többsé-

gi társadalom stigmatizációjától: „Én

azt gondolom, hogy ez egy tök nagy

próbatétel lesz, […] hogy mondjuk,

ezekre a hülyeségekre az ember hogy

felel meg, és hogy nem engedi azt,

hogy ez tönkretegye ezt az idősza-

kot, és hogy ezen stresszelj, meg

ezen dühöngj, meg nem tudom,

hogy úgy érezd, hogy folyamatosan

az emberi méltóságodat veszik el…

ez szerintem egy iszonyú nagy

stresszforrás egyébként, talán az

egyik legnagyobb.” Tehát a látássé-

rült anyák az ilyen jellegű mérgező

attitűdön és visszajelzéseken túllépve

vállaltak gyermeket. 

„Amikor az ember látássérült, ak-

kor később jönnek ezek a fajta ne-

hézségek.”

Jellemző volt, hogy az anyák már

a gyermekvárás alatt tájékozódtak

a csecsemőgondozás folyamatáról és

technikáiról, a vele kapcsolatos lehe-

tőségekről. Úgy gondolták, hogy
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a gyermekvállalást illető félelmeik

nem a látássérüléshez, hanem általá-

nosságban az anyasághoz kapcsolód-

nak. Megfogalmazták, hogy – éppen

a csecsemőgondozáshoz szükséges is-

mereteknek köszönhetően – kevésbé

féltek az újszülöttkorral járó kihívá-

soktól, mint megítélésük szerint a látó

anyák. Tapasztalatuk azt mutatta,

hogy az az időszak jelenthet fokozott

kihívást, amikor a gyermek már hely-

változtatásra képes, beszélni azonban

még nem tud. A gyermekvállalással

összefüggő aggodalmak leginkább a

közlekedés kapcsán fogalmazódtak

meg, nehézséget pedig a játszótér-

használat jelentett számukra.

„A társadalom nagyon nem tudja

elképzelni, hogy ezt hogyan lehet

csinálni.” 

Összességében elmondható tehát,

hogy a látássérült nőknek a makro-

környezettel, a szűkebb környezet-

tel, valamint a gyermekvállalás és

szülés során az egészségügyi dolgo-

zókkal kapcsolatos tapasztalata is

azt mutatta, hogy a többségi társa-

dalom tagjai jellemzően megkérdő-

jelezik a látássérült nők szülői kom-

petenciáit (lásd pl. Garland-Thom-

son, 2002; Wołowicz-Ruszkowska,

2016; Wendell, 2011). A látássérült

nőknek pluszerőfeszítéseket kell

tenniük, hogy környezetüket meg-

győzzék arról: képesek gondoskod-

ni gyermekükről. Az interjúalanyok

jellemzően felülírták a kételkedők

negatív viszonyulását, kivíva a sze-

mélyes kontrollt és az autonómiát.

Azonban fontos felfigyelnünk arra,

hogy az anyasággal járó kihíváso-

kon túl ez olyan többletterhet rótt

rájuk, mellyel az előítéletek megléte

nélkül soha nem kellett volna szem-

besülniük.

(A szerző az ELTE Interkulturális

Pszichológiai és Pedagógiai Intézetének

adjunktusa.)
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Van Önnek ideje arra, hogy olvasson?

Ha igen, akkor mit olvas? Belefér az iro-

dalom is? Klasszikusokat olvas, vagy

kortárs szerzőket? És vajon miért jó ol-

vasni? A teljesség igénye nélkül gondol-

kodjunk együtt az olvasás funkcióiról.

„Minden könyvvel egy kicsit gazda-

gabb leszek” – mondta pl. Czakó Tibor,

az Értelmi Fogyatékossággal Élők és

Segítőik Országos Érdekvédelmi Szö-

vetségének munkatársa egy interjúhely-

zetben 2022-ben.

Amikor olvasunk, akkor például egy

kicsit kiszakadunk a valóságból, a min-

dennapokból (élmény, szórakozás, ki-

kapcsolódás). „Verseket nem azért írunk

és olvasunk, mert menő. Azért írunk és

olvasunk verseket, mert valamennyien

az emberi fajhoz tartozunk, az emberi

faj pedig tele van szenvedéllyel. Az or-

vostudomány, a jog, a közgazdaság –

ezek mind nemes dolgok, kellenek a lét-

fenntartáshoz, de a költészet, a szépség,

a romantika, a szerelem: ezek azok, ami-

kért érdemes élni” – így fogalmazott Mr.

John Keating (játszotta: Robin Willi-

ams) az 1989-es Holt költők társaságá-

ban. 

Másfelől éppen a valóságról, a min-

dennapokról vagy éppen történelmi

múltunkról, az egyetemes és nemzeti

örökségünkről tudhatunk meg újabb és

újabb információkat (tudásszerzés).

Nógrádi Gergely erről így ír Gárdonyi

Géza Egri csillagok című művének a

Klassz sorozatban 2008-ban, majd

2014-ben megjelent, a mai fiatalok

nyelvére átdolgozott változatában: „Év-

századok óta mindenütt újramesélték a

remekműveket. Még a Bibliát is. És

Shakespeare drámáit. És a németek

Goethét, a spanyolok Cervantest, a gö-

rögök Homéroszt, a franciák Victor

Hugót. És sok-sok évvel ezelőtt Ka-

rinthy, Móricz, Kosztolányi és Bródy is

újramesélte mások regényeit. Amit újra-

mesélnek, megmaradhat. Amit nem, az

bármily ragyogó remekmű legyen is, las-

san bizony feledésbe merülhet. Szomo-

rú dolog ez. Ám az »újramesélt változat-

tal« egy újabb regény kap esélyt a meg-

maradásra. … mert egy ember nem nő-

het fel úgy, hogy nem tudja, ki volt Bor-

nemissza Gergely, Baradlay Jenő.”

Beleélhetjük magunkat a történetek-

be, azonosulhatunk egy vagy akár több

szereplővel is. Az irodalom hozzájárul-

hat önismeretünk alakulásához, alakít-

hatja identitásunkat. Müller Péter,

Tolcsvay László és Bródy János 1988-

ban a budapesti Madách Színházban

bemutatott Doctor Herz c. musicaljé-

ben, a Nem vagyunk egyedül című

számban mindezt így fogalmazza meg:

„Oly régi mese. Csak azt ne mondd,

hogy igaz se volt. Egy zárkózott gyerek,

ki senkivel sem barátkozott, nagyon ma-

gányos, ügyetlen, olyan szánalmas gye-

rek, akit épp ezért szinte senki nem sze-

ret. Hogy vigaszra leljen, bánatában el-

bujdosott. A könyvtárak mélyén nagy-

szerű hősökkel találkozott, és csak olva-

sott, olvasott, és az idő is megállt, azóta

bárhol él, nem érzi egyedül magát. Oly

régen esett, azóta minden megváltozott.

A félénk gyerek nagyon nagy távolságon

átjutott, és ha magányos, és rémesen po-

csékul érzi magát, megsegíti őt a halha-

tatlan sok barát.”

„Azért szeretem pl. a lélektani jellegű

regényeket, mert egy kicsit jobban meg-

értem az emberi lét mélységét, bonyo-

lultságát. Ezen keresztül saját magamra

is jobban tudok reflektálni. Valamiféle

önismereti utat is jelent az olvasás” – fo-

galmazott ugyancsak egy interjúhely-

zetben, 2022-ben Győri Zsófia, a Deb-

recen-nagytemplomi Református Egy-

házközség Immánuel Otthonának, Ál-

talános Iskolájának, Fejlesztő Nevelés-

oktatást Végző Iskolájának és Készség-

fejlesztő Iskolájának igazgatója.

Az irodalmi műveket nemcsak az

adott kor történelmi, társadalmi, kultu-

rális vagy az író, költő önéletrajzának

kontextusában lehet értelmezni. Ami-

kor az ember olvas, egyéni értelmezései

vannak. Ezt az egyéni értelmezést befo-

lyásolhatja az életkorunk vagy a pilla-

natnyi hangulatunk. Más és más üzene-

te van ugyanannak a műnek gyermek-

korunkban vagy akkor, amikor a művet

felnőttként újra elolvassuk. Más az üze-

nete, ha éppen boldognak vagy szomo-

rúnak érezzük magunkat.

Előkerült tehát az élmény és a szóra-

kozás, az ismeretszerzés, az identitás és

az önismeret, „amikből nagyon súlyos

következményekkel járhat, ha valaki ki-

marad. Nagyon sok területet érinthet

akár az irodalom is, ami nem csak az is-

meretek direkt átadásáról szól; de mégis,

hogyha valaki kimarad belőle, akkor mi-

lyen sokból marad ki” – mondta Czakó

Tibor.

Márpedig az irodalom nyelvezete

nem egyszerű. Mécs Anna kortárs szer-

ző 2022-ben a József Attila Irodalmi

Szalonban Fehér Renátó költővel be-

szélgetett. Utóbbi így fogalmazott:

„Kertész Imrénél van számomra annak

a gondolatnak a forrásvidéke, hogy az

irodalom egy idegen nyelv az anyanyel-

ven belül. Nem lehet úgy gondolni az

irodalmi szövegre, mint egy közvetlen,

természetes megszólalásra. … Ha az

irodalom egy idegen nyelv az anyanyel-

ven belül, akkor van szerintem még egy

csavar, amikor a költészetről van szó, és

ezt most már én teszem hozzá: a költé-

szet pedig valahogy egy »beszédhiba«

ezen az idegen nyelven belül, ami az

irodalom könnyen érthetően

Irodalom mindenkinek! 
Irodalom mindenkinek?

Horváth Péter László
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irodalom könnyen érthetően

anyanyelven belül van. Tehát van ennek

egy ilyen rétegzettsége.”

Tudjuk, hogy vannak olyan emberek,

akik a mindennapi információk megér-

téséhez, értelmezéséhez támogatást igé-

nyelnek. Az irodalom nyelvezete pedig

a mindennapi információk megértésé-

nél is nagyobb kihívás lehet. Ebbe a

csoportba tartozhatnak az értelmi sérült

(tanulásban/értelmileg akadályozott

személyek is). Ezt a szükségletet is felis-

merve, rögzíti a fogyatékossággal élő

személyek jogairól szóló ENSZ-egyez-

mény 30., A kulturális életben, üdülési,

szabadidős és sporttevékenységekben

való részvétel alapján című cikke az

alábbiakat: „A részes államok elismerik

a fogyatékossággal élő személyek azon

jogát, hogy másokkal azonos alapon ve-

gyenek részt a kulturális életben, és

minden szükséges intézkedést megtesz-

nek annak biztosítására, hogy a fogyaté-

kossággal élő személyek: a) hozzáférhe-

tő formában jussanak hozzá a kulturális

anyagokhoz.” Hozzáférhető formán pe-

dig a 2. cikk: Meghatározások alapján

az egyszerűen/könnyen érthető szöve-

get is érteni kell. Úgy is fogalmazha-

tunk, hogy az irodalmi művek egyenlő

eséllyel csak akkor lesznek hozzáférhe-

tők az értelmi sérült emberek számára,

ha erre nem lehetőségként, hanem kö-

telezettségként tekintünk.

Nézzük meg most az alábbi ábrát:

A feladat tehát egyfelől az lehet,

hogy megőrizve egy már létező mű iro-

dalmi jellegét, azt egyszerűen/könnyen

érthető nyelvre dolgozzuk át. Másfelől

felkérhetünk kortárs szerzőket, hogy

adott, kifejezetten az irodalmi mű egy-

szerűen-/könnyenérthetőségét biztosító

szempontrendszerre való figyelemmel

írjanak egyszerűen/könnyen érthető

irodalmat. (Megj.: Az egyszerűen/

könnyen érthető információ készítésé-

nek jelenleg magyar nyelven elérhető

irányelvei nem nyújtanak elegendő tá-

mogatást ehhez a speciális feladathoz;

hiszen az irodalom csak akkor marad

irodalom, ha megőrizzük az irodalmi

jelleget, az irodalmi esztétikát. Ez pedig

nem egyszerű feladat.)

Mi tudunk ma erről a feladatról?

A budapesti Petőfi Irodalmi Múze-

ummal együttműködésben jelenleg dol-

gozunk a kifejezetten szépirodalmi mű

egyszerűen-/könnyenérthetőségét biz-

tosító szempontrendszeren. Ehhez a

nemzetközi térben (pl. német, finn és

svéd nyelvterületen) feltárt szabályrend-

szereket is felhasználunk. Erről, vala-

mint a német és a finn jó gyakorlatokról

részletesebben a Fogyatékosság és Tár-

sadalom c. folyóirat 2022. évi 1. számá-

ban tájékozódhat (Horváth Péter Lász-

ló – Nemes-Jakab Éva – Pechan Eszter:

Szépirodalom – könnyen érthetően?).

Nem tudjuk még pontosan, hogy

Magyarországon jelent-e meg, és ha

igen, akkor hány, értelmi sérült gyermek

és felnőtt számára átdolgozott vagy ki-

fejezetten nekik írt szépirodalmi mű.

Ugyanakkor jó szívvel ajánljuk az in-

terneten elérhető Mesekulcs. Nebáncs-

mesék című kiadványt, melynek szerző-

je Mayer Mónika (2020). Ebben az on-

line kiadványban összesen 5 mese átira-

tával találkozhatunk (Kermomiéti, A

kis gyufaárus lány, Az éneklő zsák, Csu-

paszőr, A beszélő madár). Az átiratok

mellett a történetekhez kapcsolódó szí-

nezők kaptak még helyet.

A Vajdaságban a közeljövőben jele-

nik meg Losonci Elina Mirci és Bori

című mesekönyve (illusztrálta: Szalma

Viktória). Különleges, a maga nemé-

ben egyedülálló kiadvány. Tudjuk,

hogy a gyerekek sokszínűek, ez a sok-

színűség pedig érték. Ugyanakkor a

gyerekek nyelvtudása különböző mó-

don fejlődik. A nyelvismeret pedig ér-

telemszerűen változik, bővül az életkor

előrehaladtával. A könyv közreadásá-

nak a célja, hogy a benne levő meséket

életkortól és a nyelvismeret fokától

függetlenül minden gyerek érdekesnek

találhassa és megérthesse. Ezért négy

különböző nyelvi szinten jelennek

meg. Így kiválasztható közülük az a

változat, amelyiket a gyerek a mesélés

pillanatában be tudja fogadni. Arra is

lehetőség nyílik, hogy a könyvet né-

hány hónappal vagy évvel később újra

elővegyék, és reményeink szerint a

gyermek különböző életkorokban újra

és újra érdekesnek és izgalmasnak fog-

ja találni az egyre gazdagodó szövegű

és képi világú meséket.

És végül: a budapesti Petőfi Irodalmi

Múzeummal együttműködésben, kor-

társ szerző és illusztrátor bevonásával

dolgozunk Petőfi Sándor János vitéz cí-

mű elbeszélő költeményének, néhány

további versének, illetve Szendrey Júlia

egy-egy meséjének egyszerűen érthető

átdolgozásán. Ezek a termékek várha-

tóan 2022 őszén jelennek majd meg.

Jelen tanulmányt Petőfi Sándor so-

raival zárom: „Föl nem érem ésszel,

hogy vannak a nem-mindennapi em-

berek közt is olyanok, kik nem tudják

vagy nem hiszik, hogy az egyszerűség

az első és mindenek fölötti szabály,

hogy akiben egyszerűség nincs, abban

semmi sincs. Azzal ne álljanak elő,

hogy az ő gondolataik magasabbak,

hogysem közönséges nyelven ki lehet-

ne fejezni. Az az egyszerűség, mely

vissza tudta adni Shakespeare legna-

gyobb gondolatait, legragyogóbb köl-

tői képeit, legmélységesebb érzelmeit,

bizony [...] akárkiét is vissza tudja ad-

ni.” (Petőfi Sándor: Úti levelek Keré-

nyi Frigyeshez XII., Ungvár, 1847. jú-

lius 11.)

(A szerző a Miskolci Egyetem Gyógy-

pedagógia Tanszékének oktatója.)
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szolgáltatás

A magyarországi Könnyen Érthető 
Információs Központ (KÉIK) 
tevékenységei és szolgáltatásai

Ladányi Lili – Magyar Ágoston

Mindennapi tapasztalatunk, hogy

az emberek egy része bár el tudja ol-

vasni a neki szánt szöveget, támoga-

tást igényel a megértéséhez. Magyar-

ország 2007-ben ratifikálta ugyan a

fogyatékossággal élő személyek jogai-

ról szóló ENSZ-egyezményt, amely

az értelmi sérült személyek számára is

biztosítja a jogot az információkhoz

való egyenlő esélyű hozzáféréshez, de

hiányzik az ennek a jognak az érvé-

nyesüléséhez szükséges szabályozás és

a finanszírozási háttér. 

A Mórahalmi Komplex Fejlesztő

Centrum létrehozásáról szóló

1264/2019. (V. 7.) számú kormányha-

tározat alapján a Szegedi Tudomány-

egyetem 2020 és 2023 között valósítja

meg az SZTE JGYPK képzési port-

fólió fejlesztése, Könnyen Érthető In-

formációs Központ létrehozása a Sze-

gedi Tudományegyetemen c. projekt-

jét. A szakmai program keretében dr.

Horváth Péter László vezetésével lét-

rehoztuk az ország első könnyen ért-

hető információs központját (KÉIK)

a Szegedi Tudományegyetem Juhász

Gyula Pedagógusképző Karának

Gyógypedagógus-képző Intézetében.

Itt 2022 februárjától félállásban egy

tapasztalati szakértő is segíti a mun-

kánkat. A projekt átfogó célja, hogy

egyenlő eséllyel hozzáférhető infor-

mációk készítésével támogassuk az

alacsony nyelvi kompetenciájú, illetve

az információ értelmezéséhez támo-

gatást igénylő személyek társadalmi

integrációját.

A KÉIK-nek jelenleg 4 állandó

munkatársa van: Sallai Ilona és Czirá-

ki Zsolt tapasztalati szakértők és

könnyen érthető nyelvi ellenőrök, va-

lamint ennek az írásnak a szerzői mint

szakmai vezetők. Emellett a projekt és

az iroda működéséhez kapcsolódó fel-

adatok révén számos szakemberrel,

szervezettel is szorosan együttműkö-

dünk. 

Tevékenységeink közé tartozik

képzési, továbbképzési programok

fejlesztése, képzések tartása, melyek

közül a könnyen érthető nyelvi ellen-

őrök 30 órás felnőttképzésén már az

első 7 ellenőrünk végzettséget is szer-

zett. A könnyen érthető nyelv közne-

velésben történő gyakorlati alkalma-

zását előmozdító szintén 30 órás pe-

dagógus-továbbképzés akkreditációja

folyamatban van. A könnyen érthető

magyar nyelv népszerűsítését szolgáló

kommunikációs tevékenységeink kö-

zé tartozik a központ honlapjának

(konnyenertheto.hu) működtetése – a

sztenderd szöveg könnyen érthető

formában is olvasható rajta –, vala-

mint az irodához kapcsolódó min-

dennapi tevékenységünket, munka-

társainkat bemutató Facebook-oldal

(www.facebook.com/konnyenerthe-

to) üzemeltetése és különböző info-

kommunikációs filmek készítése

(https://www.youtube.com/chan-

nel/UCQmKhyFdh9qXD5Krt4vM

EXg). Kutatási projektekben veszünk

részt tapasztalati szakértők bevonásá-

val (mint például a szemkövetéses

vizsgálati módszer a pedagógiai kuta-

tásban), s az eredményeket hazai és

nemzetközi konferenciákon és publi-

kációkban mutatjuk be. Hogy az első

magyarországi KÉIK működése mi-

nél magasabb szakmai színvonalon

történjen, nemzetközi kapcsolatok ál-

tal jó gyakorlatok megtapasztalására

és tanulmányozására kerestünk lehe-

tőségeket. A projekt indulása óta

Grazba és Augsburgba nyílt lehetősé-

günk ellátogatni, de más külföldi szer-

vezetekkel is tervezünk tapasztalatcse-

rét. Ehhez kapcsolódóan az iroda szá-

mára beszereztünk számos, a könnyen

érthető kommunikációval foglalkozó

idegen nyelvű szakkönyvet – nagy ré-

szük német nyelvű szakirodalom, va-

lamint angol és német nyelvű szabály-

rendszerek – és könnyen érthető szép-

irodalmat is (pl. a Biblia). 

Fordításokat végzünk különböző

nyelvi szinteken. Nemcsak könnyen

érthetően értelmi sérült személyek

számára, hanem egyszerűen érthetően

is minden olyan ember számára, aki-

nek megértési problémája van (példá-

ul nem magyar anyanyelvű, idősebb,

nyelvi zavarral vagy szociális hátrány-

ban élő személyek, kevésbé iskolázott

emberek stb.). A fordításokat az élet

minden területén tudjuk biztosítani,

legyen szó akár ügyintézéshez szüksé-

ges hivatalos levélről, nyomtatványról

vagy szabadidős tevékenységekhez

kapcsolódó anyagokról, mint például

múzeumi tájékoztatók, receptek vagy

társasjátékok szabályai. 

A fordítás mellett könnyen érthető

vagy egyszerűen érthető kiadványok

készíttetésére is lehetőség van. Ebben

az esetben a megrendelő ötletéhez és

igényeihez igazodva nem egy már

meglévő sztenderd szöveg alapján ké-

szítjük el a kért munkát, hanem a

szükséglet alapján hozunk létre egy

újat. Legutóbbi munkáink közé tarto-

zott például a bankkártyahasználat, il-

letve a fogszabályozás menetének

könnyen érthető leírása.  
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Egy kiadványt csak abban az

esetben tekinthetünk könnyen ért-

hetőnek, ha egy érintett személy

ellenőrizte és jóváhagyta. A köny-

nyenérthetőséget igazoló logó is

csak az ellenőrzést követően kerül-

het az anyagra. A KÉIK-nek saját

tervezésű logója van, melynek

használatát a központ könnyenért-

hetőségi ellenőrei engedélyezhetik.

Szolgáltatásainkban más forrásból

származó, külső anyagok ellenőrizte-

tésére is lehetőség van. Ennek célja a

nemzetközi szabályoknak is megfe-

lelő, minőségi felülvizsgálaton átesett

könnyen érthető kiadványok előállí-

tása.    

Az iroda működtetése mellett az

előbb leírt tevékenységeinken túl a

módszer népszerűsítését is kötelessé-

günknek érezzük. Ezek a szemlélet-

formáló előadások különböző szak-

mai napokon, rendezvényeken,

workshopokon, pályaorientációs na-

pokon hangzanak el, ahol lehetősé-

günk van bemutatni, hogy mivel fog-

lalkozunk, valamint tapasztalatot cse-

rélni más szakmák képviselőivel.

Emellett a könnyen érthető módszer

gyakorlati alkalmazását képzéseken,

kommunikációs tréningeken tanítjuk

emberekkel való kommunikációt

igénylő szakmák dolgozóinak, vala-

mint ezen a területen tanácsadást vég-

zünk, és támogatjuk a kommunikációs

akadálymentesítést szolgáltatók,

munkahelyek, intézmények számára.

A központ szolgáltatásait elsősor-

ban a kommunikációs jogaival tudato-

san élő, értelmi sérült vagy más okból

kommunikációs nehézséggel küzdő

személyek és képviselőik vehetik

igénybe, akik valamilyen információt

szeretnének könnyen érthető formá-

ban megkapni. De szolgáltatásainkat

olyan személyeknek és szervezetek-

nek is ajánljuk, akik vagy amelyek ér-

telmileg akadályozott vagy egyéb ok-

ból kommunikációs nehézséggel

küszködő (demenciával élő, nem ma-

gyar anyanyelvű, afáziás stb.) embe-

rekkel kerülhetnek kapcsolatba. Ilye-

nek lehetnek például: érdekvédelmi,

jogvédelmi és civil szervezetek; (vé-

dett) munkahelyek; közszolgáltatók

(villamos energia, földgáz, vízi közmű,

hulladékgazdálkodás, közösségi köz-

lekedés stb.); egészségügyi dolgozók

(orvosok, ápolók, asszisztensek stb.);

igazságszolgáltatásban dolgozók (bí-

rók, ügyvédek, jogi képviselők stb.);

rendvédelmi szervek munkatársai

(rendőrség, büntetés-végrehajtás, ha-

tárőrség stb.); egyéb közigazgatási

szervek (kormányhivatalok, önkor-

mányzatok, szociális, gyermekjóléti és

-védelmi szolgáltatók stb.); média- és

PR-szakemberek, kulturális tevékeny-

séget folytató intézmények (múzeu-

mok, színházak, művelődési közpon-

tok stb.).

Terveink közé tartozik egy heten-

te megjelenő könnyen érthető online

lap létrehozása, amely lehetőséget

adhatna az értelmileg akadályozott

személyek számára az életüket érintő

közéleti információk megismerésére.

Folytatni fogjuk a könnyenérthetősé-

gi ellenőrök képzését, további 8 sze-

mélynek lehetősége lesz ellenőri ta-

núsítványt szerezni. Az akkreditáció

után 20 fő számára tervezzük meg-

szervezni a fentebb említett 30 órás

pedagógus-továbbképzést, hogy a

már a szakmájukban elhelyezkedett

gyógypedagógusokat felkészíthessük

a könnyen érthető nyelvnek mint

módszernek a köznevelés intéz-

ményrendszerében a tanulásban aka-

dályozott vagy értelmileg akadályo-

zott gyermekek és fiatalok körében

való alkalmazására. Az őszi időszak-

ban a KÉIK a Szegedi Tudomány-

egyetem Gyógypedagógus-képző

Intézetében a gyógypedagógia és a

kommunikáció kapcsolatában el-

mélyülő konferenciát szervez,

melyre a könnyen érthető mód-

szerrel foglalkozó hazai és külföldi

szakembereket egyaránt várunk. A

módszernek az értelmileg akadá-

lyozott emberek körében való

megismertetése elsősorban szemé-

lyes kapcsolatok által történhet, ezért

a közösségi programok szervezését is

nagyon fontosnak tartjuk. Így nyáron

könnyen érthető tábort szervezünk,

ahol az értelmileg akadályozott sze-

mélyek mellett egyetemi-főiskolai

hallgatók és más érdeklődők jelenlé-

tére is számítunk. Az értelmileg aka-

dályozott tanulók kerettantervéhez

igazodó könnyen érthető képtárat

készítünk, s egy hozzá kapcsolódó, a

képek szerkesztését lehetővé tevő

weboldalt és applikációt fejlesztünk.

Ezek hamarosan mindenki számára

elérhetők lesznek. A magyar nyelvű

könnyen érthető szabályrendszeren

jelenleg is dolgozunk. Külföldi szak-

irodalom alapján vannak ugyan ma-

gyar nyelvű irányelvek, de folyamatos

kutatásainkon keresztül szeretnénk

az anyanyelvünkhöz jobban illeszke-

dő szabályokat megfogalmazni.  

Bízunk benne, hogy alapos bete-

kintéssel szolgálhattunk a magyaror-

szági Könnyen Érthető Információs

Központ tevékenységét és szolgáltatá-

sait illetően. Kérdéseik, kéréseik kap-

csán keressék az iroda munkatársait a

Facebook-oldalon (www.facebo-

ok.com/konnyenertheto) vagy 

e-mail-címünkön(konnyenertheto@

gmail.com). 

(A szerzők a KÉIK szakmai vezetői.)

Irodalom

Fogyatékosságügyi ENSZ-egyezmény

(2007): a fogyatékossággal élő személyek

jogairól szóló egyezmény és a hozzá kap-

csolódó fakultatív jegyzőkönyv kihirdeté-

séről szóló 2007. évi XCII. törvény
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Szlovákiai magyar gyógypedagó-

gus vagyok, jelenleg Győrben, a Ra-

dó Tibor Általános Iskolában dolgo-

zom gyógypedagógusi munkakör-

ben. Egyéb feladataim mellett az is-

kolát látogató hallássérült tanulók

szurdopedagógiai fejlesztését vég-

zem. A gyógypedagógiához különle-

ges kapcsolat fűz. Fiatal felnőttként

ebben a hivatásban találtam meg azt,

amivel szívesen foglalkoznék, nagy

lelkesedéssel vetettem bele magam a

főiskolai életbe és a hozzá tartozó

gyakorlatba, majd a munkába, ké-

sőbb egy időre mégis elhagytam a

gyógypedagógusi pályát. Kisebbik

gyermekem meglassúbbodott fejlő-

dése azonban észrevétlenül is vissza-

vezetett ehhez a hivatáshoz, majd

beiskolázása révén találtunk rá a Ra-

dó Tibor nevét viselő győri gyógype-

dagógiai iskolára. Írásommal az is-

kolai szurdopedagógiai munkába

szeretnék betekintést nyújtani. 

Szegregáció vagy integráció?  

Néhány éve még a hallássérült

gyermekek döntő többsége szegregált

intézményekben tanult, napjainkban

azonban hazánkban is, külföldön is

gyarapodik az integrált gyermekek

száma. Az integráció tagadhatatlan

előnyei közé tartozik a környezet által

közvetített pozitív beszédminta, a

normális magatartásminták elsajátítá-

sa, reális énkép és önértékelés kialaku-

lása, a korcsoport motiváló- és húzóe-

reje, valamint a lakóhelyhez közeli in-

tézményes nevelés lehetősége.

A megfelelő iskolai elhelyezés

nemcsak a hallássérülés mértékétől

függ, gyakorta a hallássérülés mellett

jelen vannak egyéb, a fejlődést nehezí-

tő tényezők, amelyek meghatározzák

az iskolaválasztást. „Általában nem ja-

vasolható az integrált nevelés a hal-

mozott speciális nevelési szükségletű

gyermekek számára, akiknél a hallás-

sérülés mellett más tanulást nehezítő

probléma áll fenn, valamint különösen

iskolai szinten azon gyermekek szá-

mára, akik nyelvi fejlődésben és a be-

szédtanulás üteme szempontjából az

adott időpontban még jelentős elma-

radást mutatnak halló társaiktól.”

(Perlusz) 

Iskolánk átmenetet képez az integ-

ráció és a szegregált oktatás között. A

hallássérülés elsősorban a beszédet és

a nyelv kialakulását érinti, ezért a hal-

lássérült gyermekek az iskolaköteles

kort elérve gyakran nem állnak készen

az integrált oktatásra, nevelésre. Lo-

gopédiai tagozatunkon az 1–4. évfo-

lyamon ép intellektusú, nyelvi, kom-

munikációs zavarral küzdő tanulók

felzárkóztatását biztosítjuk, felkészítve

őket az 5. évfolyamtól a többségi in-

tézményekben való integrált elhelye-

zésre. Az iskolai munka négy éve alatt

tanulóink a többségi iskolák tanterve

szerint sajátítják el a tananyagot, vala-

mint logopédusainktól és a hallássé-

rültek speciális problémáira felkészült

gyógypedagógusoktól kapják meg a

számukra szükséges segítséget. Ter-

mészetesen az iskolánkból elballagott

hallássérült tanulók szurdopedagógiai

megsegítése itt nem ér véget, fejleszté-

süket utazópedagógusaink végzik

egészen az iskolaköteles kor végéig, a

pedagógiai szakszolgálat által előírt

óraszámban.  

Intézményünket tanulásban akadá-

lyozott hallássérült tanulók is látogat-

ják. Náluk nem a hallássérülés a veze-

tő diagnózis, iskolánk azonban szá-

mukra is biztosítja a megfelelő mérté-

kű szurdopedagógiai megsegítést. 

Dióhéjban a hallássérülésről

A hallássérülés kórokainak tekinte-

tében megkülönböztetünk veleszüle-

tett vagy szerzett hallássérülést. A be-

szédhangok tartományában mérhető

hallási deficit mértékétől függően be-

szélhetünk enyhe (25–40 dB hallás-

veszteség), közepes (40–60 dB hallás-

veszteség) és súlyos (60–90 dB hallás-

veszteség) nagyothallásról. Átmeneti

sávot képez a súlyos nagyothallás és a

siketség között a 90–110 dB-es hal-

lásveszteség, siketségről 110 dB felett

beszélünk. Szerencsésebb esetben a

hallássérülés mértéke enyhe, vagy csak

az egyik fülre terjed ki; ilyenkor jól be-

állított készülékkel és sok odafigyelés-

sel jól korrigálható a hallási deficit. A

veleszületett hallássérüléssel élő gyer-

meknek nehezített körülmények kö-

zött kell elsajátítania a nyelvet, míg

szerzett hallássérülés esetén – ha nem

a nyelvtanulás korai időszakára esik a

hallás elvesztése – a nyelv megtartásá-

ra, illetve újratanulására kell fókuszál-

ni.  

Intézményünk hallássérüléssel élő

tanulói képességeiket illetően rendkí-

vül széles spektrumon helyezkednek

el, nemcsak a hallássérülés mértéke,

hanem a járulékos beszédfejlődési za-

var és más fogyatékosságok miatt is. A

szurdopedagógiai fejlesztés fő célja a

pedagógiai programban meghatáro-

zott célokon túl a hallás megtanulása,

illetve a nyelvfejlesztés. A fejlesztő-

munka során a hallássérüléshez társu-

ló figyelemzavarnak, viselkedészavar-

nak, beszédfejlődési zavaroknak, az

autizmus különböző tüneteinek keze-

Hallássérült gyermekek 
nyelvi fejlesztése 

Buzgó Menyhart Annamária
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lését a tanárok, fejlesztőpedagógusok,

logopédusok egyénre szabottan, folya-

matos konzultációk során alakítják ki,

ahol elengedhetetlen a szülőkkel, ne-

velőkkel való együttműködés.

A nyelvi funkciók kibontakozásá-

nak nehézségei hallássérült gyerme-

keknél

A hallássérülés következtében a

gyermekek beszédszintje akár évekkel

elmaradhat halló társaikétól, mert

halkabban vagy torzan hallják kör-

nyezetük hangjait és a beszédet. A

szókincs szűkebb lehet, így szükség

van az ismeretlen fogalmak tisztázá-

sára, a fogalmi gondolkodás fejleszté-

sére, az aktív és passzív szókincs bőví-

tésére; gyakran képekkel, írásképpel

kell támogatni a tanulást. Grammati-

kai hibák jelenhetnek meg a beszéd-

ben (helytelen ragozás, toldalékolás,

hibás szórend, névelők, névmások

nem megfelelő használata). A kiejtési

hibákat a fejlesztés során korrigáljuk,

majd a korrekciót beépítjük a min-

dennapi nyelvhasználatba. Előfordul-

hatnak még hangzócserék, illetve a

helyes beszédtempót, beszéddallamot

és hangsúlyozást s legfőképpen a be-

szédértést, az olvasott szöveg értel-

mezését is fejleszteni kell. Nehézséget

okozhat a szóbeli közlések, írásbeli

utasítások, feladatok, logikai össze-

függések megértése, az elvont, illetve

átvitt értelmű közlések helyes értel-

mezése, gondolataik írásbeli és szóbe-

li megfogalmazása. Tollbamondáskor

az ismeretlen szavak írása, hangzók

kihallása az átlagosnál sokkal több

megsegítést igényel. A nehezen fejlő-

dő szóbeliség másfajta tanulási tech-

nikák kialakításának szükségességét

vonja maga után, s elengedhetetlen a

rendszeres gyakorlás, ismétlés a fej-

lesztőfoglalkozásokon és az otthoni

tanulás során is.

Fejlesztőfoglalkozások a gyakor-

latban

Mivel a tanulóknak különbözőek a

szükségleteik, a szurdopedagógiai fog-

lalkozásokat diagnózisukhoz, koruk-

hoz, képességeikhez és személyisé-

gükhöz mérten alakítjuk ki. A foglal-

kozások alapját az adott osztályfok

pedagógiai programja, valamint a

szakértői bizottság által előírt fejlesz-

tendő területek adják. Ennek ellenére

még az azonos osztályfokon lévő ta-

nulók foglalkozásai is nagymértékben

eltérhetnek egymástól a gyermekek

képességeitől és igényeitől függően.

Minden foglalkozás szerves része a

hallásnevelés, ahol tanulóinkat megta-

nítjuk a fülükre figyelni, hogy meg-

hallják és helyesen értelmezzék kör-

nyezetünk hangjait, zajait (diszkrimi-

náció, differenciálás és megértés, akár

nehezített audiológiai körülmények

között is). Ez az alapja a társas kap-

csolatoknak és a mindennapi életben

való tájékozódásnak. Erre a hallási fi-

gyelemre lehet építeni a beszédhan-

gok differenciálását, majd az írás, olva-

sás, számolás, nyelvfejlődés alapjait.

Az említett nyelvi fejlesztésen kí-

vül a terápiás munka része a kognitív

funkciók fejlesztése: a vizuális és au-

ditív észlelési funkciók, a figyelmi

koncentráció, a verbális és vizuális

munkamemória, vizuális, auditív és

verbális emlékezet, szerialitás, analó-

giás gondolkodás, absztrakt logikai

gondolkodás, kauzális gondolkodás

fejlesztése. Az órák során törekszünk

a mozgásos (nagymozgásos, finom-

motorikai, valamint artikulációs

ügyesítés), tapasztalati, élményköz-

pontú megismerésre, nem csupán a

papír-ceruza típusú vagy interaktív

feladatokra támaszkodunk. A tanu-

lók életkorának megfelelő olvasmá-

nyokkal támogatjuk a hangos olvasás

fejlődését, az összetettebb informáci-

ók feldolgozását, a helyes megértést,

lényegkiemelést. Minden tevékeny-

séget a tanulók nyelvi szintjének

megfelelő beszéd kísér. Halmozottan

speciális nevelési igényű tanulóink

megsegítésében mindig komplex

szemléletű fejlesztésre törekszünk.

Forrás: 

Dr. Perlusz Andrea: Hallássérült

gyermekek integrált oktatása-nevelése

Negyedévente új kiállítás díszíti a fogyatékosság-

ügyi biztos székhelyének folyosóit. Júniustól szep-

temberig a Pozsony-ligetfalui Értelmi Sérülteket Se-

gítő Társulás Impulz nevű védett műhelyében dolgo-

zóknak és a pozsonyi Javorinská utcai Szociális Szol-

gáltatások Központja klienseinek tehetségéről rajzok,

kerámiatárgyak, gyertyák, gyapjúból, textilből készült

darabok tanúskodnak. Az egyes tárgyakban nemcsak

gyönyörködni lehet, hanem meg is lehet őket vásá-

rolni. 
(Forrás: www.komisarprezdravotnepostihnutych.sk)

Kiállítás
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Erasmus+ projekt

A fogyatékossággal élők előtt álló

mindennapi kihívásoknak való megfele-

lés folytonos fejlődést, megértést és köl-

csönös konstruktív kommunikációt kí-

ván az érintettektől és a többségi társada-

lomtól. Ezeknek a helyzeteknek az egyik

közös kulcsfogalma a hozzáférés, mely

az esélyegyenlőség és az akadálymentes

fizikai környezet kialakításával érhető el.

Ebből kiindulva Az oktatástól a befoga-

dásig (From education to inclusion)

címmel Erasmus+ projekt valósult meg a

látássérültek életminőségének javítására.

A programban a Vakok és Gyengénlá-

tók Szlovákiai Uniója, a svéd Funka és a

cseh Teiresiás Központ vett részt.  

A Funka svéd nonprofit szervezet fő

profilja az információk elérhetővé tétele

modern technológiák alkalmazásával.

A fogyatékossággal élők számára szoft-

vereket, applikációkat fejleszt, készít.

PDF és egyéb kiterjesztésű szövegek

formázását, katalogizálását végzi. Mára

piacvezetővé vált ezen a területen. 

A Teiresiás a brünni Masaryk Egye-

temen működik. Megteremti a speciális

szükségletű, köztük látássérült hallga-

tók számára az oktatáshoz való hozzá-

férés feltételeit, s biztosítja a látássérül-

tek egész életen át tartó képzését. A

szlovákiai látássérült-szervezet segíti

tagjainak rehabilitációját, társadalmi re-

integrációját, érdekvédő feladatot is be-

tölt, ezenkívül sokrétű kulturális és

sportprogramot szervez.   

A részt vevő szervezetek célul tűzték

ki, hogy minden látássérült és a nyom-

tatott szöveget egyéb okból használni

képtelen személy hozzáférhessen s a

mindennapi életben adekvátan hasz-

nálni tudja az ügyintézéshez, művelő-

déshez, szórakozáshoz szükséges írott

anyagokat, illetve hangfelvételeket.

A többéves folyamat záróakkordja-
ként online konferenciát szerveztek,

melynek Szlovákia volt a házigazdája.

Az eseményen a három partnerszerve-

zet mellett az Európai Vakok Szövetsé-

gének (EBU) egyik alelnöke is részt

vett. A felszólalók felhívták a figyelmet

arra, hogy az információkhoz való hoz-

záférés jogi alapjainak megteremtésén

túl szükséges, hogy az említett célt min-

den látássérült-szervezet lehetőségei

szerint, a rendelkezésére álló eszközök-

kel a gyakorlatban is előmozdítsa. Itt

kell megemlíteni a 2013-ban elfogadott

marrákesi egyezményt – eddig 111 ál-

lam ratifikálta –, amely kimondja: min-

den látássérültnek alapjoga, hogy szer-

zőijogdíj-mentesen, megfelelő formá-

tumban digitalizálva hozzáférjen min-

dennemű nyomtatott szöveghez és a

róluk készült hangfelvételekhez. Erre

kizárólag a látássérült-egyesületek és

tagjaik jogosultak. A jogszerű használa-

tot pontos szabályzat írja elő, hogy

megelőzzék a jogdíjas alkotások illeték-

telen kezekbe való kerülését. Az egyez-

mény áttörést hozott az információk

hozzáférhetőségét illetően, mivel a lá-

tássérültek eddig a szerzői jogokkal vé-

dett vagy azok alól mentesült irodalom-

nak csupán hét százalékát olvashatták-

hallgathatták. Az előbbi képernyőolva-

sókkal és elektromos olvasónagyítókkal

történik.  

Általánosságban kijelenthető, hogy

a fogyatékossággal élők reintegráció-

jához szükséges naprakész ismeretek

és a képzéseken való részvétel a köz-

szférában dolgozó alkalmazottaknak

ugyanilyen fontos. Ezen a téren segít-

ségükre van a projektmunka eredmé-

nyeként született három kézikönyv

közül az első, mely a látássérülés fo-

galma mellett az akadályozottsággal

élők igényeit, szükségleteit s a szá-

mukra nélkülözhetetlen technológiai
eljárások, valamint eszközök tárházát

tartalmazza. A másik fontos terület a

fizikai környezet akadálymentesítése,

amelyhez szintén sajátos eszközökre

és megoldásokra van szükség. Ilyenek

például a taktilis vezetősávok, veszély-

re figyelmeztető jelzések az úton és a

középületekben, nagy betűs és kont-

rasztos feliratok, a lépcsőélek megkü-

lönböztető színű jelölése, hangjelzést

adó jelzőlámpák, beszélő eszközök és

rendszerek (bankautomata és ügyfél-

hívó rendszer). A második könyv a lá-

tássérült-egyesületeket és tagjaikat se-

gíti mindennapjaikban, a harmadik

pedig oktatóknak íródott módszertani

útmutatóként a segédanyag mindkét

célcsoportnak való átadásában.

Foglalkoztatásukat illetően a látássé-

rültek a köztudatban élő sztereotípia

szerint masszőrök, zenészek vagy tele-

fonközpontosok lehetnek. Az ilyen

projektek jelentősen hozzájárulhatnak

a fogyatékossággal élők szélesebb körű

alkalmazásához és a munkaerőpiacra

történő bevonásához. 

A projektben részt vevő három

szervezet egy-egy feladatot vállalt. A

Funka a közlekedés és a fizikai kör-

nyezet akadálymentesítését dolgozta

ki, a Teiresiás az információk hozzá-

férhetőségének biztosítását, a szlová-

kiai szervezet pedig a kommunikációt

vállalta magára. Mivel a három fel-

adat részben fedte egymást, a közre-

működő felek állandó együttműkö-

désére volt szükség.

Az online konferenciát hallgatva jó

érzés töltött el, hogy milyen sokan dol-

goznak azért, hogy nekünk, fogyaté-

kossággal élőknek egyre jobb minőségű

életet teremtsenek. Reményt és erőt ad

a mindennapi kihívások leküzdéséhez,

hogy az ehhez hasonló kezdeményezé-

seknek köszönhetően előbb-utóbb ön-
állóbb életet élhetünk.

Az oktatástól a befogadásig 
Kocsis Károly 
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digitális segédeszközök

Világunkban szinte mindenhol

ott vannak az információs és kom-

munikációs technológiák (IKT-esz-

közök). Nélkülözhetetlenek az em-

ber életében, a munkavégzésben és

az oktatásban is. Felnőttek és gyer-

mekek életében egyaránt jelen van-

nak. 

Ma már az oktatásban is nagy sze-

repük van: izgalmasabbá, érdekeseb-

bé tehetik a tanórákat, s motiválttá a

tanulókat és pedagógusokat. A tech-

nika rohamos fejlődésével a szakem-

berek egyre újabbakat fejlesztenek ki,

olyanokat is létrehoznak, amelyek se-

gíthetnek fogyatékossággal élő gyer-

mekeknek, felnőtteknek, megköny-

nyítve számukra a tanulást, munkát,

és segítenek felvenni ennek a rohanó

világnak a ritmusát. Közülük muta-

tunk be néhányat.

A számítógép használatának a fo-

gyatékossággal élő gyermekek, fiata-

lok oktatásában is nagy előnyei van-

nak. Ez a digitális eszköz növelheti a

tanulási kedvet, játékosan tanít, s ér-

dekesebbé teszi a tanórákat. Segítsé-

gével könnyen be lehet vonni a tanu-

lókat a munkába. A programok utat

engednek a gyermeki fantáziának,

sőt fejlesztik a kreativitást, növelik a

figyelmet. Felhasználásuk nagy kon-

centrációt igényel. A számítógép

használata oldja a szorongást, s fon-

tos megjegyezni, hogy bár nem he-

lyettesítheti a hagyományos fejlesz-

tőmódszereket, növeli a hatásukat.

Nem tudja helyettesíteni a szemé-

lyes, közvetlen tapasztalást vagy ma-

gát a pedagógust, de segíti munkáját

a gyermekek fejlesztésében. (E. Var-

ga M. 2013, 124–125. o.)

Mozgáskorlátozottak számára
hasznos eszköz lehet a fejegér és

párja, a szemegér. A fejegér segítsé-

gével kiválthatjuk az asztali egér

használatát (a szoftver ingyenesen

letölthető). Azoknak a mozgássé-

rülteknek teszi lehetővé a számító-

gép-használatot, akik nem tudják

erre a célra megfelelően használni a

végtagjaikat. (Http1) Optikai érzé-

kelő, amelyet használója a szemüve-

gére vagy a homlokára tehet. Egy

kis pontot követ, s a fej vagy a szem

mozgásának követésével teszi lehe-

tővé a kurzor mozgatását a monitor

kijelzőjén. Bárki használhatja, aki a

hagyományos kézi egérhasználatban

akadályozott. (E. Varga M. 2013,

143. o.) Terápiás célokra is jól lehet

alkalmazni. Ha valakinek az egész

testét érintő mozgáskorlátozottsága

van, akkor a fejkontroll javítására és

a nyaki izmok erősítésére is kiválóan

használható az erre kifejlesztett kü-

lönféle számítógépes játékok gya-

korlása során. (Http4) A szemegér

hasonló hozzá, csak ebben különle-

ges szenzor figyeli a képernyő előtt

ülő gyermek szemmozgását, és jelzi

a monitoron. Ezenkívül támogatja a

súlyos fogyatékossággal élő gyer-

mekek, felnőttek kommunikációját.

(Http2)

Hatékony szoftvernek bizonyul a

beszélő számítógép (speakboard)

azoknál, akik a beszédben akadályo-

zottak. Segíti a beszédhibás, továb-

bá a hallássérült gyermekek és fel-

nőttek helyes beszédének kialakítá-

sát. Remekül lehet alkalmazni pö-

szeség javítására, megkésett beszéd-

fejlődés terápiájában és hallássérül-

tek beszédfejlesztésére. (E. Varga M.

2013, 145–46 o.) Hangját magyarul

a Miklós névre hallgató beszédszin-
tetizátor teszi emberivé és élethűvé.

A szoftver segítségével „Miklós”

gyakorlatilag bármit fel tud olvasni

nekünk, lehet az DOCX, PDF vagy

egyéb szöveges dokumentum, e-

mail és weboldal. Külön ügyel a

hangsúlyra. Hangrögzítő funkciója

is van, amelynek segítségével a szö-

veg hangos változatát el tudjuk

menteni a gépre MP3 formátum-

ban. Továbbá könnyedén előállít-

hatjuk vele saját hangoskönyveinket.

Hasznos a gyengénlátó emberek-

nek, sőt hibaellenőrzésre is kiváló:

elgépeléseket, egyéb írásbeli hibákat

jól ki lehet szűrni hallás alapján. A

gyermekek olvasását, írását is segíti.

(Http3)

Ezeken a hasznos eszközökön kí-

vül még megannyi más létezik, ame-

lyek segíthetnek a fogyatékossággal

élő gyermekeknek, felnőtteknek az

oktatásban és az életben. Mi csupán

a sok lehetőség töredékét mutattuk

be. A szakemberek a technika roha-

mos fejlődése révén egyre újabbakat

fognak kifejleszteni. 

(A szerző pedagógus.)

Felhasznált irodalom:

E. Varga Magdolna – Dávid Mária: SNI

tanulók támogatása IKT-eszközökkel,

Eger (2013) https://mek.oszk.hu/14000/

14028/pdf/14028.pdf

Http1: https://people.inf.elte.hu/k_bo-

gi/fejeger.html

Http2: http://medicalonline.hu/eu_

gazdasag/cikk/az_ombudsman_a_fogya-

tekos_szemelyek_kommunikaciojaert

Http3: https://hvg.hu/tudomany/ 200

80517 _ speakboard_beszelo_szamito-

gep_tts_text_to

Http4: https://24.hu/fn/gazdasag/2005
/01/27/fejegerrel/

A fogyatékossággal élők 
és az IKT-segédeszközök

Kocsis Zsófia
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autizmusnap

Az autistákat segítő Konrádko Pol-

gári Társulás 2008 óta szervez autiz-

musnapokat, több alkalommal a Ca-

rissimi Nonprofit Alappal együttmű-

ködve. Slezák Erika, a szervezet elnö-

ke rendszerint Magyarországról hív

előadókat, hogy az ezzel a tünetegyüt-

tessel diagnosztizált gyermekek szülei,

illetve a gyermekekkel foglalkozó

szakemberek hozzájussanak a témával

kapcsolatos legfrissebb információk-

hoz. Emellett a szülők megismerked-

hetnek egymással, barátságok szület-

nek, tanácsot adnak egymásnak, mire

kell odafigyelni egy autista gyermeknél

otthon vagy az iskolában, hol találnak

fejlesztéssel foglalkozó szakembert,

hol kaphatnak diagnózist, hiszen ko-

rábban Szlovákiában nagyon nehéz

volt diagnózishoz jutni, magyar nyel-

ven meg végképp nem lehetett. Jelen-

leg is egyedül az érsekújvári Regionális

Szociális és Oktatási Központban vé-

geznek magyar nyelven diagnosztikát.  

A galántai Pázmány Péter Házban

május közepén tartott autizmusnapra

Havasi Ágnes egyetemi tanársegéd, az

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagó-

giai Karának oktatója, a MASZK ku-

tatócsoport tagja, az Autizmus Alapít-

vány Általános Iskolájának tanára, va-

lamint Kővári Edit, a magyarországi

Autisták Országos Szövetségének el-

nöke kapott meghívást. 

Havasi Ágnes Kommunikáció az

autizmus spektrumán címmel tartott

előadást. „12 éves koromig nem hasz-

náltam a beszédet kommunikációra…

… nem azért, mert képtelen voltam

megtanulni a nyelv használatát, hanem

azért, mert egyszerűen nem tudtam,

hogy a beszéd erre való. … Sejtelmem

sem volt arról, hogy ez más értelmes

lényekkel való gondolatcsere eszköze

lehet” – idézte az előadó Jim Sinclair

amerikai autista érdekvédőt. Ezek a

szavak is tükrözik, hogy autista embe-

rek számára a kommunikáció nem

egyszerű feladat. Az előadó számos ér-

zékletes példával színesítette monda-

nivalóját, és különböző helyzetekre

megoldásokkal is szolgált. A témával

bővebben a következő számunkban

fogunk foglalkozni.

Kővári Edit– két gyermek édesany-

ja, a fiatalabbikat, aki 18 éves múlt, öté-

ves korában diagnosztizálták autiz-

mussal – kilenc éve vezeti az országos

érdekvédelmi szervezetet, amely 1998-

ban budapesti szülőszervezetként ala-

kult, s mára 101 tagszervezetből álló

országos ernyőszervezetté nőtte ki

magát. Kezdeti céljuk az volt, hogy ne

csak a diagnózis legyen meg, hanem az

életkilátások javítása végett a fejlődés is

elinduljon.   

„Minden, autizmusban érintett

család érdekeit nézzük – kezdi az

AOSZ bemutatását. – Annak idején

Magyarországon semmit sem tudtak

az autizmusról, ma már mindenki

találkozik autizmusban érintett

gyermekkel. Amikor kilenc éve a

szervezet elnöke lettem, még máshol

voltak a súlypontok a munkánkban;

most nem tudok elmenni tíz-húsz

főt érintő alkalomra, hogy ne volna

valakinek az autizmusban segítségre

szüksége. Bár Magyarország elis-

merte az ENSZ-egyezményt, a fa-

kultatív jegyzőkönyvet is aláírta, vagy-

is vállalta, hogy a fogyatékos szemé-

lyek jogai érvényesülni fognak az or-

szágban, azért ez még mindig nem

annyira alapvető dolog. Mi azért

dolgozunk, hogy a társadalom töb-

bet tudjon az autizmusról, hogy egy

autista személynek és családjának

ugyanolyan életminőségben teljenek

a mindennapjai, mint bárkinek, aki

nem érintett benne. Ma még a leg-

több autista családtag olyan intenzív

támogatásra szorul, hogy ez egy sze-

mélyt, főként az édesanyát kivonja a

napi rutinból. Sokan nem tudnak

dolgozni, ellátásokból élnek, és ez

hatással van az anyagi biztonságukra.

Amikor a család megtartó vagy tá-

mogató ereje csökken, akkor egyre

intenzívebben szociális szolgáltatá-

sokra volna szükség. Minden élet-

korban vannak komoly megoldandó

feladatok. Nincs elegendő hozzáértő

óvoda, iskola, nem szívesen vállalják

fel az autista gyermekeket, nem érte-

nek hozzá. Ez gyakorta jogsérel-

mekhez vezet. Nem várható el, hogy

valaki száz kilométerre vigye min-

dennap óvodába autista gyermekét.

Nehezen tudnak szakmát tanulni, és

általában a munkába álláshoz is ki-

sebb-nagyobb támogatást igényel-

nek a legtöbben. Pedig ha a környe-

zetükben értenék az autizmusukat,

nagyon hasznos munkaerők lehetné-

nek autista társaink. Felnőttkorban

nappali szolgáltatásokra volna szük-

ség, és mivel több generáció olyan

korba lépett, ahol a szülők már nem

tudnak támogatást nyújtani, végleges

lakhatásokra is szükség volna. Mára

sokkal többet tudunk az autizmusról

– ez sokat javult, csak az igény és a

lehetőségek között nyílik egyre job-

ban az olló.”  

Az autizmussal kapcsolatban az

AOSZ a magyar kormány stratégiai

partnere; ők képviselik az érintett csa-

ládok érdekeit. Bár az előrelépések

nem látványosak, elindult az állami

szociális ellátórendszerben a fejlesztés;

például az AOSZ és a szakemberek

közös munkájának köszönhetően ve-

zették be néhány éve az ELTE Bárczi

Gusztáv Gyógypedagógiai Karán az

autizmus spektrum pedagógiája szak-

irányt. A legújabb siker pedig az autiz-

musnapon is bemutatott DATA rend-

szer megvalósítása. 

„Szülőként nagyon foglalkoztatott,

hogy a papíralapú vizuális támogatá-

sok rendszerét hogyan lehetne korsze-

rűbb eszközre tenni. Úgy, hogy min-

denkinek segítsen, miközben személy-

Segítség autistáknak 



2022  | 2 19

DATA rendszer

re szabottan az legyen benne minden-

kinek, amire szüksége van. Az MTA-

ELTE Autizmus Szakmódszertani

Kutatócsoport (MASZK) tagjaival

közösen nyújtottunk be pályázatot en-

nek a digitális támogatórendszernek és

a hozzá tartozó szolgáltatásoknak a

fejlesztésére. A munka közel négy évig

tartott.”  

A rendszer két komponensből áll.

Van egy magyar nyelvű, okostelefonra

szabadon letölthető alkalmazás. Ebbe

az önmagában üres keretrendszerbe

egyéni szükségletek szerint lehet tar-

talmat feltölteni. „Webes tervezőfelü-

let tartozik hozzá, ahol a támogató

személy elkészíti ezeket a tartalmakat.

Itt lehet megtervezni az adott sze-

mélynek a szimbólumértési szintjén a

vizuális támogatásokat, legyenek azok

írott dolgok, fotók vagy sematikus raj-

zolt ábrák, amelyeket a mindenna-

pokban használunk. Azt tehet be

mindenki, amire az általa támogatott

személynek szüksége van. Ha szeret-

né, hogy egyedül el tudjon menni be-

vásárolni, akkor a bevásárlás folyama-

tának a lépéseit teszi bele. Az én gyer-

mekemnek az önálló kézmosásban

van szüksége támogatásra, ezért a kéz-

mosás lépéseit teszem bele. Bele tud-

juk tenni, hogy mi fog az adott napon

történni vele. Az ún. napirendet oly

módon tölthetjük fel, hogy végigme-

gyünk az illető személy napján, és ha

olyan ponthoz érkezünk, ahol fontos

az időtartam, akkor azt is be tudjuk ál-

lítani. Rendelhetünk hozzá jutalma-

kat, ha ügyesen sikerül végigcsinálnia

az adott tevékenységet. Van, akinek

egy Túró Rudi a jutalom, másnak meg

az, ha számítógépezhet. Ez azért fon-

tos, mert az autizmusban a motiváció

másféle. Nincs mögötte az a szociális

megértés, hogy »szeretném, ha anyu-

kám örülne, mert meg tudtam csinál-

ni«. Van olyan funkciója is az appliká-

ciónak, ahol visszajelezhetnek, hogyan

érezték magukat egy adott tevékeny-

ségben. Ún. érzelmi hőmérővel jelez-

hetik pl. a testnevelésóra napirendnél,

hogy jó volt, vagy hogy az öltözőben

szorongtak. Ezt mi, a támogatók lát-

juk a tervezőfelületen, és tudunk fog-

lalkozni vele, hogy mi történhetett.

Ilyen lehetőség a papíralapú eszkö-

zöknél nincs.  

Aki már magas szinten működik, és

önállóan menedzseli a napjait, rögzít-

heti a telefonjával, ha például egy hely-

zet nehéz volt neki. Utána fel lehet

dolgozni, hogy mit nem értett benne,

hogyan kellett volna csinálnia. A kö-

zösségi tárfelületen mintatartalmak

vannak, előre elkészített rajzos, képes,

videós segítségek, amelyek egyénre

szabhatók. Egy folyamatábra például a

személyigazolvány ügyintézésének a

folyamatát modellezi. Igyekeztünk a

mintatartalmakba olyan dolgokat be-

letenni, amelyeket a szülő nem tud

rögzíteni, mert nem hozzáférhetők

számára – pl. egy altatásos fogászati el-

járás.” 

Az ilyen eszköz valóban nagy segít-

ség, de a használatát az autista gyer-

meknek vagy felnőttnek és az őt támo-

gató személynek el kell sajátítania. Eb-

ben is segítséget nyújt az AOSZ. 

„Az alkalmazást az tudja majd

használni, aki érti a vizuális támogatá-

sok rendszerét, vagyis ha korábban

már ismerte, alkalmazta a papíralapú

támogatórendszert. Bonyolult rend-

szer, de ha valakinek van egy pici érzé-

ke az internet és a mobileszközök: te-

lefon, táblagép használatához, köny-

nyen megtanulja. Kifejlesztettünk egy

e-learninges felületet, ahol egyénileg is

lehet haladni, illetve vannak kiscsopor-

tos tanulási alkalmak, ahol átismétel-

jük a vizuális támogatások rendszerét,

hogyan lehet felmérni a gyerekem

szimbólumszintjét, majd az AOSZ

munkatársai ismertetik a rendszert és a

funkciókat. Kollégáink segítségével

online is végig lehet vinni a tanulási fo-

lyamatot, s egy Facebook-csoportot is

létrehoztunk, hogy egymás között

megoszthassuk a tapasztalatokat. Az

alkalmazás ingyenes, és nemcsak Ma-

gyarországon érhető el.” 

Kővári Edit elmondta, hogy ha a

szlovákiai magyar szülők szeretnének

hozzájutni a rendszerhez, a

data.aosz.hu oldalon minden vele

kapcsolatos információ megtalálható.

Online formában is be tudnak kap-

csolódni ezekbe a kiscsoportos tanu-

lási alkalmakba, illetve egyéni men-

torálásban vagy segítségnyújtásban is

részesülhetnek. „Csak egy okostele-

fonra vagy táblagépre van szükség.

De fontos, hogy azt a mobileszközt

más tevékenységre, pl. telefonálásra

ne használja a család. A tervezőfelü-

letnek és az alkalmazásnak szinkron-

ban kell lennie. Nem kell hozzá fo-

lyamatos internetkapcsolat, wifi is

elég a szinkronizáláshoz. Sokan azt

hiszik, hogy csak az úgymond, oko-

Havasi Ágnes és Kővári Edit
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Óvodáskor

Az óvoda az első olyan közeg, ahol

egy tapasztalt pedagógus könnyen

észreveheti, ha a gyermek fejlődése el-

tér az átlagtól. Érdemes erre már kis-

csoportos korban odafigyelni annak

ellenére, hogy a kicsiknél gyakran a

pedagógusok is toleránsabbak a prob-

lémákat illetően, hátha maguktól is

rendeződnek, „kinövik” őket. Viszont

itt is érvényes, hogy minél hamarabb

kezdünk foglalkozni velük, annál

könnyebb megoldást találni. Fontos

tudni azt is, hogy nem az óvoda fel-

adata megtanítani beszélni, napiren-
det kialakítani, köszönni, elkérni,

megköszönni, kivárni vagy az asztal-

nál önállóan enni. Ezeket lehetőleg

még az óvodába lépés előtt, a család-

ban kellene elsajátítania a gyermek-

nek. 

Érdemes segítséget kérni, ha az

óvodáskorú gyermek:

• nem bír megülni, állandóan izeg-

mozog;

• nehezen fogad el szabályokat, ne-

hezen irányítható;

• „lábujjhegyezik”;

• impulzív, nehezen szabályozza vi-

selkedését;
• a kudarcot nehezen viseli;

• figyelme rövid idejű, gyakran vált

tevékenységet;

• nem játszik más gyerekekkel;

• túlérzékeny, gyakran fél és/vagy sír;

• bizonyos közegben, egyes embe-

rekkel nem beszél; 

• nem bírja különböző anyagok

vagy más emberek érintését;

• túlságosan érzékeny a hangokra;

• túl hangosan beszél; 

• agresszív;

• alvásproblémái vannak;

• étkezéssel kapcsolatos problémái

vannak;

• szorong;
• szemrángása van.

Majd kinövi? 
Vagy fejleszteni kell?, 2. rész

Melecski Júlia

sabb autista gyerekek és felnőttek

tudják használni. Ezt a tévhitet sze-

retném eloszlatni. Bárki tudja alkal-

mazni, akinek a szimbólumértési

szintje már eljutott odáig, hogy fölis-

mer színes fotókat. Ha soha életében

előtte nem fogott még mobileszközt

a kezében, természetesen meg kell

tanulnia a használatát. Azért óriás

dolog ez a fejlesztés, mert komplex

rendszer. Nagyon sok applikáció van,

de azok csak részfunkciók, vagy csak

napirend, vagy csak kommunikációs

alkalmazás. Nagyon nagy dolognak

tartom azért is, mert sokkal jobban

értelmezhető a társadalom különbö-

ző szereplői számára, ha valakinek

telefon meg egy applikáció van a ke-

zében. Amíg papíralapú mobilnapi-

renddel mentünk el orvosi vizsgálat-

ra, legtöbbször meg sem engedték,

hogy kinyissuk, vagy nem nagyon

akarták az emberek tudni, hogy mi-

ért van nálunk, vagy hogy abban

együtt kellene működniük velünk.

Mondjuk, egy integráltan tanuló 12

éves gyereknek is sokkal kevésbé fel-

tűnő vagy kínos, ha egy mobiltelefon

nyújt neki segítséget, mint hogyha

valamilyen papíralapú eszközt hasz-

nál. Terveink között van, hogy a DA-

TA-t ismerjék el olyan támogató esz-

köznek Magyarországon, mint a fe-

hér botot, a szemüveget vagy más fo-

gyatékosság esetén a támogatott esz-

közöket, továbbá hogy úgy elterjed-

jen a szolgáltatásokban, hogy ismer-

jék az egészségügyben, oktatásban,

hivatalokban, s valódi segítséget tud-

jon nyújtani az autista személyeknek

a mindennapokban az élet minden

területén” – magyarázta az AOSZ el-

nöke.

T. E.

A hallgatóság egy része (Neszméri Tünde felvételei)
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Figyeljünk arra is, ha négyévesen a

gyermek nem tud:

• kapaszkodás nélkül, váltott lábbal

lépcsőzni;

• páros lábbal ugrálni;

• néhány másodpercig fél lábon áll-

ni, lábujjhegyen járni;

• labdát dobni-elkapni;

• ollóval egyszerű formát kivágni;

• embert rajzolni;

• elmesélni, mi történt vele; 

• egyszerű szabályjátékot játszani

(én jövök, te jössz...);

• tízig elszámolni;

• három dolgot megszámolni;

• önállóan levetkőzni/felöltözni;

• „kétkezes”, nem alakul még ki a

kézdominanciája; 

• rendszeresen fordítva veszi fel a

cipőjét, ruháját;

ha az ötéves gyermek: 

• mozgása darabos, gyakran kiesnek

a tárgyak a kezéből;

• nem tud 10 másodpercig fél lábon

állni;

• nem tud tyúklépésben vonalon vé-

gigmenni;

• nem tud nagyobb labdát pattog-

tatni;

• a háromujjas ceruzafogás még

nem alakult ki nála;

• nem szeret rajzolni;

• nem tudja begombolni a ruháját;

• színezéskor nem tartja a vonalha-

tárokat;

• nem ismeri a színeket, formákat;

• nem érti a téri viszonyszavakat

(alatt, mellett, mögött...);

• nem ismeri testrészeit, nem tudja

megnevezni őket;

• 5 darabos puzzle-t nem tud össze-

rakni; 

• nem tud 4 szót sorrendben meg-

jegyezni;

• számoláskor téveszt, kihagy szá-

mokat; 

• a dolgokat hibásan számolja

meg;

• nem érti a több-kevesebb, ugyan-
annyi fogalmát.

Érdemes arra is odafigyelni, melyek

azok a tevékenységek, amelyekkel nem

szívesen foglalkozik a gyermek, mivel

ezek rendszerint nehézséget okoznak

neki. Tipikus példa a rajzolás vagy a

puzzle, esetleg a meseolvasás. Általá-

ban a tőlük való idegenkedés nem ön-

kényes döntés eredménye, hanem va-

lamelyik képesség (finommotorika, vi-

zuális analízis-szintézis, beszédészle-

lés...) gyengébb volta áll a háttérben.

Iskolaérettség

Körülbelül hatéves korára érik meg

a gyermek arra, hogy elkezdje az is-

kolát. Erre vonatkozóan viszonylag

sok anyagot találni az interneten, így

most nem részletezném az iskolaé-

rettség ismérveit. Iskolaérettségi vizs-

gálatot azonban azok esetében is ja-

vaslok elvégezni, akik május után töl-

tik be hatodik életévüket, illetve ha a

szülő nem biztos abban, hogy men-

jen-e a gyermeke iskolába. Az iskola-

kezdés a felmérések szerint a gyer-

mekek 15–30%-ánál nem zökkenő-

mentes. A tanórákon való helytállás

folyamatos figyelmet, gyors beillesz-

kedési készséget, érett önkontrollt és

feladattudatot, a befogadó és kifejező

nyelvi készség fejlettségét, valamint a

gondolkodási folyamatok, a nagy- és

finommozgások megfelelő szintjét

igénylik (Lakatos, 2015). 

Érdemes tehát iskolaérettségi vizs-

gálatot kérni, ha a gyermek (bármi-

lyen okos is):

• május után tölti be 6. életévét;

• súlya, magassága elmarad az élet-

korának megfelelőtől;

• érzékeny, sírós;

• nagyfokú bizalmatlanság jellemzi

idegenekkel szemben (pl. nem szólal

meg a jelenlétükben);

• öltözködéskor, mosdáskor, evéskor

segítségre szorul;

• nehezen uralkodik indulatain;

• nem tud 15-20 percig megülni

egy feladatnál;

• figyelme hamar elterelődik, gyak-
ran vált tevékenységet;

• feledékeny, szétszórt;

• impulzív, nehezen szabályozza vi-

selkedését;

• nehezen fogadja el, tartja meg a

szabályokat;

• feladattudata kialakulatlan;

• hiperaktív;

• beszéde nehezen érthető;

• nem érti az összetett utasításokat;

• nem tud végighallgatni egy mesét;

• nehezen jegyez meg mondókát,

verset;

• emberrajza szegényes (hiányzik a

haj, fül, törzs, ujjak, a test és a végta-

gok nem kétdimenziósak);

• illetve akkor is, ha a szülő bizony-

talan, bár egyébként valószínűleg

minden rendben van.

Iskoláskor

Az óvoda és iskola közti átmenet

még a legalkalmazkodóbb, legjobb

képességű gyermek számára sem

könnyű. Az eddigi játékos tanulást

felváltja egy sokkal strukturáltabb,

irányítottabb, sok esetben, sajnos, a

gyermek igényeit kevésbé figyelembe

vevő tanulási forma. Tapasztalataim

szerint az elsősök döntő többsége az

első félév végére felveszi a tempót, és

„belerázódik” az iskolai életbe. Ha

mégsem, az iskola javasolni szokta az

évismétlést, vagy nagyobb probléma

esetén az iskolaváltást, esetleg megfe-

lelő szakemberhez irányítják a gyer-

meket. 

Tanulással kapcsolatos problémák-

kal jellemzően második osztály végén /

harmadik elején keresnek fel bennün-

ket, mikor az írás-, olvasás- és számo-

lási készséget már készségszinten kel-

lene használni, de vannak, akik – sok-

sok gyakorlás ellenére is – technikai

nehézségekbe ütköznek. Gyakran

úgy látjuk, hogy az illető lusta, nem

akar tanulni, és rendszeres készülés

mellett is rossz jegyeket kap. Sok szü-

lő ilyenkor kemény munkával, gya-

korlással igyekszik valahogy megtar-

tani az elfogadható teljesítményt, de
sajnos, ez hosszú távon nem hoz
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eredményt, inkább csak végképp elve-

szi a gyermek kedvét a tanulástól.

Ehelyett érdemes kideríteni, hogy mi

állhat a háttérben, mivel a tanulási za-

var nem pedagógiai jellegű probléma,

vagyis pedagógiai módszerekkel

(gyakorlás, korrepetálás) nem orvo-

solható!

A tanulási zavarokról (diszlexia,

diszgráfia, diszkalkulia) „olyankor be-

szélünk, amikor az átlagos vagy éppen

átlag feletti intelligenciájú gyerek az

optimális iskolai vagy nevelési körül-

ményektől függetlenül a tanulás egy

vagy több területén jelentős elmara-

dást mutat. A nehézségek jelentkez-

hetnek az olvasás, az írás és a számo-

lás, illetve a kitartás, az impulzivitás

vagy a szervezőkészség területén.”

(Séra és Bernáth, 2004, 267. o.) Va-

gyis a probléma hátterében nem ér-

telmi vagy érzékszervi fogyatékosság,

nem kulturális tényezők, hanem az

idegrendszer atipikus fejlődése áll. 

A tanulási zavarok diagnosztizálá-

sában a helyileg illetékes pedagógiai-

pszichológiai tanácsadó és prevenciós

központ a kompetens szerv, ahol az

intellektus vizsgálata után speciálpe-

dagógus vizsgálja meg a tanulási

készségeket, és az eredmény alapján

születik meg a diagnózis. Ha a köz-

pont kapacitása engedi, akkor biztosí-

tani tudják a rendszeres fejlesztést is,

de sajnos, az állami fenntartású tanács-

adó központok jellemzően túlterhel-

tek, és szakemberhiánnyal küzdenek,

a fejlesztésre igen korlátozott a kapa-

citásuk, ezért érdemes magán-, illetve

polgári társulásként működő fejlesz-

tőközpontokban is érdeklődni. Ezek-

ből egyelőre nem sok van, de tapasz-

talataim szerint többségük felkészült

szakemberekkel, sokféle módszerrel

dolgozik, s magyar nyelven is nyújta-

nak szolgáltatást.

A jó hír az, hogy a tanulási, figyelmi

és egyéb fejlődési zavarokkal lehet

teljes értékű életet élni, a képessége-

ket jól lehet fejleszteni. Fontos azon-
ban feltérképezni, hogy pontosan

mely területek szorulnak fejlesztésre,

de azt is, hogy mik a gyermek erőssé-

gei, így tudunk hatékonyan segíteni.

Ennél a korosztálynál sem győzöm

hangsúlyozni, hogy annál jobb, minél

hamarabb kiderül a probléma, mivel

sajnos, szinte minden esetben má-

sodlagos zavarok társulnak az alap-

problémához. A rendszeres kudarcél-

mény pszichés zavarokat, szorongást

okoz, sok esetben az osztály bohócává

válnak ezek a gyerekek. Arra bizta-

tom tehát a szülőket, hogy ha eddig

még nem tették meg, keressenek

szakembert, ha a gyermek:

• a rendszeres felkészülés ellenére

rossz jegyeket kap;

• nem tud képességeinek megfele-

lően teljesíteni;

• mindennapos a harc és veszekedés

a leckeírás kapcsán;

• számolási gondjai vannak;

• nehezen tanult meg olvasni és/

vagy rosszul, akadozva olvas;

• nem érti az elolvasott szöveget;

• a tollbamondásokat sok hibával ír-

ja meg;

• írása nehezen olvasható, sok hibát

követ el;

• nem győzi lejegyzetelni az órai

anyagot;

• nehezen tanulja meg a verseket,

definíciókat;

• beszéde nyelvtanilag helytelen;

• csoportban nem tud jól teljesíteni; 

• túlságosan visszahúzódó;

• szorong; 

• problémák vannak a viselkedésé-

vel;

• hiperaktív;

• nincsenek barátai;

• figyelme rövid idejű, könnyen el-

terelődik;

• szétszórt, feledékeny, rendszeresen

elhagyja a dolgait, nem írja fel, mi a

házi feladat...

Látható tehát, hogy ha fejlesztés-

ről beszélünk, nem okvetlenül súlyos

diagnózisokra kell gondolnunk, ha-

nem a legtöbb esetben egészen hét-
köznapi problémákra, amelyek

azonban alaposan meg tudják kese-

ríteni a családok életét. Szerencsére

még az iskoláskorú gyermekek ese-

tében is módszerek, terápiák széles

körű választéka áll rendelkezésünkre;

viszont fontos tudni, hogy csodaszer

nem létezik. Nincs olyan terápia,

amely mindenkinek egyformán

használ, inkább módszerek, terápiák

optimális, testre szabott kombináci-

ójára van szükség. 

Ugyanolyan fontos a környezet tá-

mogató, pozitív elvárásokat támasztó,

a gyermek igényeihez igazodó hozzá-

állása és magának a gyermeknek a

motivációja, akarata, együttműködé-

se. Arra is érdemes odafigyelni, hogy

a „fejlesztés” és a „fejlesztőpedagógus”

manapság eléggé divatos fogalmak,

ezért mielőtt szülőként bizalmat sza-

vaznánk egy-egy szakembernek, ér-

demes meggyőződnünk a szakkép-

zettségéről, gyakorlati tudásáról és

eredményeiről. 

„Mindenki tökéletesnek születik,

olyannak, amilyennek. A fejlődése so-

rán megnyilvánul, ami benne van, és

attól függően lesz sikeres, hogy a kör-

nyezete mennyire támogatja a fejlő-

dését azáltal, hogy odafigyel a sajátos-

ságaira.” (Dr. Gyarmathy Éva)

(A szerző okl. gyógypedagógus, a pár-

kányi Kiwi Fejlesztőközpont vezetője.)
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tanácsadó

Tapasztalataim szerint országunk-

ban az etetési és evészavarok komplex

terápiája még gyerekcipőben jár. Ha

az evészavar témája kerül szóba, a már

jól ismert mentális problémák juthat-

nak eszünkbe, mint például az anore-

xia vagy a bulimia. Fontosnak tartom

megemlíteni, hogy az említettekkel

küszködő emberek állapota a legke-

vésbé sem elhanyagolható, ugyanak-

kor táplálkozási zavaroknak nevezzük

az olyan kevésbé ismert etetési és ét-

kezési rendellenességeket is, amelyek

nem társulnak testképzavarral. 

Sokakat foglalkoztat a kérdés, hogy

vajon mit tekintünk pontosan etetési

és evési problémának, és kiknél jelent-

kezhet a leggyakrabban. A csecsemők,

kisgyermekek és eltérő fejlődésű gyer-

mekek etetési és étkezési problémái-

nak előfordulási gyakorisága rendkívül

magas. Fiúknál és lányoknál egyaránt

előfordulhatnak. Megnyilvánulási for-

máik széles skálán mozognak. Evési és

etetési problémákra olyan esetekben

érdemes gondolni, amikor a tápszeres

etetés vagy a szoptatás nagyon hosszú

időtartamú; ha a szülő és a gyermek is

stresszes, frusztrált az étkezéstől; ha a

gyermek autonómiája az étkezésben

nem a korának megfelelő, vagy ha fi-

gyelemelterelésre van szüksége ahhoz,

hogy egyen. Továbbá etetési és evési

rendellenességnek nevezzük, ha a pé-

pes, darabos vagy kevert állagok beve-

zetése hosszú ideje sikertelen, ha a

gyermek csak bizonyos ételeket haj-

landó elfogyasztani, és ha rendkívül

gyakoriak a visszatérő tüdőgyulladá-

sok, amelyek többszöri félrenyelések

következtében is kialakulhatnak.

Most, hogy tisztáztuk az etetési és

evészavarok fogalmát, felmerül a kér-
dés, hogy milyen kiváltó okaik lehet-

nek az említett problémáknak. Na-

gyon hosszú a lista, ezért csak néhá-

nyat sorolok fel. Ide tartoznak az or-

ganikus okok, mint például a száj, fo-

gak, garat vagy nyelőcső strukturális

elváltozásai, gyenge rágóizmok és

nyelvmozgások, instabil fej- és nyak-

tartás, székrekedés, gyomor- és bél-

rendszeri elváltozások, idegrendszert

érintő problémák, kardiovaszkuláris

betegségek, amelyek következmé-

nyeképp a gyermek evés közben na-

gyon hamar elfárad. A szenzoros étel-

averzió szintén befolyásoló tényező.

Ilyenkor a nyelv ízlelőbimbóinak sű-

rűsége és száma nagyobb lehet, s ez

evési és etetési nehézségek kialakulá-

sát okozhatja. Végezetül a különböző

pszichés problémák, mint például a

szeparációs szorongás, trauma, a szü-

lő etetés közbeni lelkiállapota, a gyer-

mek számára váratlan események,

fordulatok, mint például költözés,

óvoda-/iskolaváltás, s az adaptációs

nehézségek ugyancsak kedvezőtlen

hatással lehetnek a gyermek megfe-

lelő táplálkozásának kialakulására.   

Miért is érdemes belefogni az ete-

tési és evészavarok komplex terápiá-

jába? Legfőképp azért, mert a megfe-

lelő mennyiségű és minőségű táplá-

lék bevitele jótékony hatással van

többek között a növekedésre és az

idegrendszer fejlődésére. 

Az etetési és evészavarok komplex

terápiája kiegészítő terápia. Valameny-

nyi fejlődési terület szorosan összefügg

a megfelelő evés kialakulásával. Ha

például a mozgás, kommunikáció, ön-

szabályozás, szenzoros integráció, ész-

lelés, érzékelés, gondolkodás vagy fi-

gyelem érintett, az etetési terápia mel-

lett a felsoroltakat is fejleszteni kell. A
már említett terápiás folyamat lehető-

vé teszi a gyermek számára, hogy az

étkezés ne legyen stresszes, ne legyen

rossz élmény, és hogy megszokja a ko-

rábban elutasított ételek állagát. Min-

den eset egyedi, ezért a gyermek az ét-

kezési problémájától függően a megfe-

lelő terápiát kapja. A fejlesztéseken

megtanítjuk neki az optimális étkezés

kialakulásához szükséges helyes pozi-

cionálást, illetve játékosan, folyamato-

san szoktatjuk őt a különböző állagú,

formájú, hőmérsékletű, illatú, ízű éte-

lekhez, anyagokhoz. Ide tartozik pél-

dául a tésztagyúrás, joghurttal való ujj-

festés, almával pecsételés, pudinggal

történő nyelvfestés, amely a megfelelő

nyelvmozgások kialakulását segíti, a

kukoricatörés és -morzsolás, kölesgo-

lyóval játszott gurítóverseny, hűtött és

meleg tárgyak rágcsálása vagy a külön-

féle alakú fogkefékkel való fogmosás a

száj stimulálásának céljából. A gyer-

mek a fogkefét akár málnaszörpbe

mártva is ismerkedhet az ízekkel. A

felsoroltakon kívül rengeteg olyan

technika létezik még, amely elősegít-

heti azt, hogy a gyermek közelebbi,

pozitív kapcsolatot alakítson ki a táp-

lálkozással. Ezeknek a módszereknek

csak a szakember kreativitása szabhat

határt.  

Rendkívül fontosnak tartom meg-

említeni, hogy ez a fajta terápia a

szülővel közösen történik. Az étke-

zések, etetések során lényeges szere-

pet játszik a gyermek és a szülő kö-

zötti megfelelő interakció. Ahhoz,

hogy a gyermek meg tudjon barát-

kozni az étkezéssel, a fejlesztésen lá-

tottakat otthoni közegben is rend-

szeresen gyakorolniuk kell.

(A szerző pszichológus, neurofeed-

back-tréner, etetés- és evészavar-tera-
peuta.)

Az etetési és 
evészavarok komplex terápiája

Farkas Bernadett
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Dr. Mészáros Hideghéty Beáta a

Comenius Egyetem Orvostudomá-

nyi Karán általános orvosi szakon

szerzett diplomát 2008-ban, majd a

pozsonyi Egyetemi Kórház Pszichi-

átriai Klinikáján helyezkedett el, két

éve a klinika rendelőjében dolgozik.

2013-ban szakvizsgázott pszichiátri-

ából. Tagja a Logoterápiai és Egzisz-

tenciaanalízis Társaságnak, a Szlovák

Pszichiátriai Társaság Gerontopszi-

chiátriai Szekciójának. Részt vesz az

orvostanhallgatók pregraduális okta-

tásában. Több tudományos publiká-

ció társszerzője, pszichiátriai kong-

resszusok aktív résztvevője. 

– Doktornő, milyen családi háttérrel

választotta az orvosi hivatást?

– Pozsonyi magyar családból szár-

mazom, van két, nyolc és tíz évvel

idősebb nővérem. Magyar óvodába

jártunk, majd 12 évig a Duna utcai

alapiskola és gimnázium padjait kop-

tattuk. Szigorú neveltetésben volt ré-

szünk, az iskolában úgy ismertek

bennünket, hogy mi vagyunk a Hi-

deghéty lányok, akiknek szigorú az

apukájuk. Így, felnőtt fejjel hálásak

vagyunk ezért szüleinknek. Nővére-

im egyetemet végeztek, ezért nem

volt kérdés, hogy én is egyetemre

megyek. Kiskoromtól szerettem se-

gíteni az embereken, azért választot-

tam az orvosi pályát. Pszichiáter pe-

dig azért szerettem volna lenni, mert

meg akartam ismerni a lélek és a test

működését, összhangját, diszharmó-

niáját, s úgy gondoltam, hogy az

utóbbitól szenvedő embereknek is

szükségük van segítségre. Sajnos, a

mai napig szembe kell nézniük a

megbélyegzéssel. Laikusként sokan

tartják »bolondnak« azt, aki pszichi-

áterhez jár. Ez egyáltalán nincs így.

Sok páciensem képes száz kilométert

vagy még többet is utazni hozzám,
nehogy a lakóhelyén megtudják,

hogy pszichiáterhez jár. Mindenkivel

megtörténhet, hogy egy adott élet-

helyzetben segítségre szorul, velem

is. Az emberek nálam egyenlők, nem

teszek különbséget, és ha tudok, s az

időm engedi, a legjobb tudásom sze-

rint próbálok segíteni. 

– Az apai szigor miben mutatkozott

meg?

– Meg akarta nekünk adni az ala-

pot, hogy legyen kenyér a kezünk-

ben, s ez sikerült is neki. A tanulás

nálunk elsődleges volt. Legfiatalabb-

ként sok dolgot átvettem a nővére-

imtől, így nálam már befutott folya-

mat volt. A tanulás mellett zongorá-

ra, énekre, sportra: karatéra, kosár-

labdára jártunk, szüleink széles

spektrumot akartak nekünk nyújtani

az életben, hogy aztán tudjunk miből

választani. 

– Nem lázadtak? 

– Én láttam a nővéreimnél, mit

szabad, és mit nem, úgyhogy én már

nem lázadtam.

– Hol kezdte a pályáját?

– Tizennégy éve, az egyetem elvég-

zése után itt, a pszichiátriai klinikán

kezdtem el dolgozni. Először az osz-

tályokon voltam alorvos, az akut férfi-

és női osztályon, az akkoriban még

működő intenzív osztályon gyakran

találkoztam idős betegekkel. Van egy

nyitott osztályunk, ahol az egysze-

rűbb esetek gyógyulnak, és egy nap-

pali szanatóriumunk azoknak, akik

kórházi befekvést nem igénylő prob-

lémával küszködnek. Az utóbbi két

évben dolgozom a rendelőben.

– Milyen volt a mai napja?

– Nálunk nincs két egyforma nap,

soha nem tudom előre, hogy mi vár

rám aznap. Van benne adrenalin,

sokszor kell rögtönözni, összeegyez-

tetni, eldönteni, mi az akut eset, és mi

az, ami várhat. Néha több esetünk is

van egyszerre. Ma nehezebb napom
volt, elfáradtam a végére.

– Mennyi időt tud fordítani egy-egy

páciensre?

– Az újakra igyekszem legalább

egy órát szánni. Mindig reggelre ren-

delem be őket, velük kezdek, hacsak

nem fut be valamilyen akut eset. A

következő alkalmakkor a helyzettől

függ. Ha valaki rosszabb állapotban

van, vagy hosszabb kontrollt igényel,

próbálok annyi időt szakítani számá-

ra, amennyire szükség van.

– Egy pszichiátriai rendelő különbö-

zik a fekvőbeteg-ellátástól. Milyen ese-

tekkel találkozik?

– Mi a pszichiátriai klinika rende-

lője vagyunk, tehát nem hagyomá-

nyos körzeti rendelőről van szó, aho-

vá csak a berendelt betegek mehet-

nek. Természetesen ilyen is van, de

naponta jönnek új páciensek, akiket

meg kell vizsgálni. A pandémia óta

folyamatosan növekszik a számuk,

országos viszonylatban pszichiátriai

vizsgálatra egy–három hónap a vára-

kozási idő. Vannak betegeink, akik

egy, de akár húsz, harminc éve is jár-

nak hozzánk. Az akut eseteket, ame-

lyeket nem lehet előre betervezni,

napközben mi látjuk el, délutántól

pedig az éjjeli ügyeletes. Van, akit

mentő hoz be, vagy különféle rend-

őrségi ügyeknél, például előzetes le-

tartóztatáskor, ha szükségesnek tar-

tanak pszichiátriai vizsgálatot, illetve

a börtönben lévők által elkövetett

különféle kihágásoknál is kérik a se-

gítségünket. Konzíliumokat is tar-

tunk. A kórházi osztályokról – bel-

gyógyászat, sebészet, neurológia –

szintén küldenek hozzánk beteget

vizsgálatra, és ha szükséges, mi me-

gyünk az osztályra.  

– Mentővel milyen esetekben visz-

nek be beteget? 

– Például ha valaki alkohol vagy

egyéb drog hatása alatt van, kihágá-

sokat követ el, öngyilkossággal fe-
nyegetőzik, esetleg meg is kísérelt va-

„Egy orvos nem hagyhatja abba a tanulást”
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lamit, összeveszik valakivel, és vere-

kedéssé fajul a dolog, s még sorolhat-

nám.

– A súlyosabb esetek feltehetően az

orvost is megviselik.

– Nem annyira egy-egy, hanem ha

több akut eset összejön egy nap, az

visel meg. Pszichikailag elfárad az

ember.

– Említette, hogy a test és a lélek mű-

ködését akarta megfigyelni. Sikerült ez

a tanulmányai és a praxisa során?

– Bárki akkor jó orvos, ha mindig

tanul, ha nem hagyja abba a tanulást.

Amellett, hogy elvégeztem az orvosi

egyetemet, szerettem volna még töb-

bet nyújtani a betegeimnek, ezért

vettem részt a hosszú távú pszichote-

rápiai képzésen. Újabb nyolc évembe

került, de nem bántam meg. Állan-

dóan fejlesztem, továbbképzem ma-

gam, és próbálom a legjobbat nyújta-

ni a pácienseimnek.

– A köztudatban az él, hogy ha va-

laki elmegy a pszichiáterhez, az

gyógyszert ír fel neki, ebből áll a keze-
lés. 

– Nem minden esetben van szük-

ség azonnal gyógyszeres kezelésre.

Néha elég pszichoterápiás elemeket

alkalmazni, illetve mivel a rendelő-

ben időhiány miatt nem tudok ezzel

teljes mértékben foglalkozni, egyes

betegeimnek javasolni szoktam az

egyéni pszichoterápiát.

– Szó volt róla, hogy növekszik a

pszichiátriai betegek száma. Ez a kor

számlájára írható, amelyben élünk?

– Még a járvány következményeit

sem hevertük ki, és jött az orosz–uk-

rán háború, a növekvő árak, a globális

bizonytalanság érzése. Egyre többen

telefonálnak a rendelőnkbe, hogy

időpontot kérjenek. Megnőtt a szo-

rongások, depressziók, pánikroha-

mok, fóbiák, alvászavarok száma,

gyakoribb lett a túlterheltség érzése,

öngyilkossági kísérlet, alkoholfo-

gyasztás s az ebből eredő problémák.

Rendelőnkben a mentális, pszichés

zavarok széles spektrumával találko-

zunk. De vannak más diagnózisok is:

demencia, kényszerbetegségek, bipo-
láris zavar, mánia, szorongásos zava-

rok, fóbiák, függőségek, pszichotikus

zavarok, szkizofrénia, szkizoaffektív

zavarok, mentális retardációk, sze-

mélyiségzavarok, anorexia, bulimia.

Széles a skála.  

– A pszichiátriai betegségeket meg

lehet gyógyítani?

– Vannak, amelyek meggyógyítha-

tók. Elérhető olyan szint, amikor az

ember gyógyszer nélkül tud tovább

élni; esetenként visszajöhet az adott

panasz, máskor nem. Ilyenkor szok-

tam ajánlani a kombinált terápiát:

gyógyszer és pszichoterápia. A

gyógyszerek a kémiai részt elvégzik

az agyban, de a háttérben zajló okot,

esetleg traumát nem tudják feldol-

gozni. Erre nagyon jó a pszichoterá-

pia. Májusban Légen megkezdte

működését az Aranykert Pszichote-

rápiás Központ, konzultánsként tá-

mogatom őket. Nagyon örülök, hogy

a Csallóköz magyar nyelvű pszicho-

terápiás központtal gazdagodott. A

Melioratio Magán Gyógypedagógiai

Tanácsadó- és Oktatóközpont csa-

patával is együttműködöm mint

konzultáns; a szülőknek próbálok se-

gítséget nyújtani.

– Amiatt is többen felkeresik, hogy

magyar szakembert szeretnének.

– Igen, sajnos, kevés a magyar

szakember, főleg Pozsonyban, és ha

felkeresnek, próbálok segíteni. Szlo-

vákia különféle helyeiről voltak már

pácienseim.

– Tagja a Logoterápiai és Egziszten-

ciaanalízis Társaságnak. Mondana

többet ezekről az irányzatokról? 

– A pszichoterápiának több irány-

zata van. Az egzisztenciaanalízis a fi-

gyelmet az ember belső világa, a bel-

ső érzelmek, emóciók, az élet alap-

kérdései, az individualitás felé össz-

pontosítja, az életünk leírására törek-

szik születésünktől a mai napig. A

logoterápia az egzisztenciaanalízis

speciális része, ahol a figyelem in-

kább a külső világra, tehát az élet ér-

telmének kérdéseire irányul. Én mint
egyén a belső és a külső világ között



26 2022  | 2

dr. Mészáros Hideghéty Beáta pszichiáter

dialógust folytatok, én irányítom az

életemet. Röviden így tudnám jelle-

mezni. 

– Az ilyenfajta továbbképzésen való

részvételt miért tartja fontosnak?

– Amíg az akut osztályokon dol-

goztam, nem volt olyan érzésem,

hogy más formában is segíteni kelle-

ne az embereken, de amikor a nyitott

osztályra kerültem, úgy éreztem,

hogy a gyógyszeres terápián kívül

szükség volna másképpen is közelíte-

ni hozzájuk. Az egyetemen pszicho-

lógiából tanultak kevésnek bizonyul-

tak, több ismeretre lett volna szüksé-

gem, ezért választottam ezt az irány-

zatot, valamint azért, mert bár a

gyógyszerek valamilyen szinten segí-

tenek, a háttérben lévő problémákat

nem oldják meg. Mélyebbre kell ásni,

kommunikálni, beszélgetéssel, terá-

piával lehet csak őket kezelni. Remé-

lem, a jövőben lesz módom alkal-

mazni. Most vagyok a nyolcadik év

végén, bízom benne, hogy idén sike-

rül befejeznem. Ez hosszú távú kép-

zés, nyolctól tizenöt évig is tart. 

– Ennek az irányzatnak a képvise-

lője Viktor Frankl. Ő holokauszt-túl-

élő, mint a kassai származású, Ameri-

kában élő pszichológus, Edith Eva

Eger.

– Meg Fahidi Éva. 96 éves, ő is író.

Nagyon jó könyveik vannak. Ami az

élet értelmét illeti, minden téren pél-

dát veszek róluk. Ennek a tovább-

képzésnek volt egy különálló része,

amely a traumaterápiával foglalko-

zott. Egyéves iskola volt Prágában,

azt is elvégeztem. 

– A holokauszt óriási trauma volt

azoknak, akik megélték. Most milyen

traumákat kell gyógyítaniuk?

– A háborúval kapcsolatban ismét

gyakrabban használjuk a trauma fo-

galmát, mint korábban. Beszélhe-

tünk elsődleges és másodlagos trau-

matizációról, illetve a poszttraumás

stressz zavarról, amely egy pszicholó-

giailag traumatikus esemény után
alakul ki. Elsődlegesek a menekül-

teknek a saját bőrükön megélt trau-

mái, másodlagos traumatizációval

akkor találkozhatunk, amikor a hí-

rekben, tudósításokban látottak, a

menekültek által elmondottak trau-

matikus mélységgel érintenek meg

bennünket. Rendelőnkben menekül-

tekkel is találkozunk, ezért fontos

nekünk is, nekem is, hogy tudatosan

gondoljunk lelki egészségünk meg-

óvására. Fontos a pszichohigiéné,

hogy ki tudjunk kapcsolni. A poszt-

traumás stressz zavar később jelenik

meg.

– Ebben a bonyolult, nem könnyű

helyzetben hogyan tudjuk megőrizni

lelki egészségünket, hogy ne kelljen

gyógyszerhez nyúlnunk?

– Helyes életmóddal. Nem kell bo-

nyolult dolgokra gondolni: a józan

paraszti észre kell hallgatni. Meg kell

tartani a napi bioritmust, ne pörög-

jünk túl, ha véletlenül mégis, akkor

lassítsunk, hallgassunk a testünk és a

lelkünk jelzéseire. Ügyeljünk a helyes

táplálkozásra, elegendő vitaminbevi-

telre gyümölcs-zöldség formájában,

minimalizáljuk, ill. kerüljük el az al-

koholfogyasztást, nem beszélve a

drogokról, a dohányzásról. Nagyon

fontos az énidő. Ne mindig mások

problémáival foglalkozzunk: kell a

nap folyamán fél óra vagy akár csak

tíz perc, amikor azt csinálok, amit

szeretnék, ami feltölt. Mindenki szá-

mára fontos a kiégés ellen is a pszi-

chohigiéné. Egyfajta megelőzés, én is

alkalmazom, tudatosan élek vele. Ná-

lam jól bevált a ventilláció, azaz a

dolgok »kibeszélése« és a fizikai

munka. Amikor a testem fárad, a lel-

kem töltődik. Szeretek kertészkedni,

füvet nyírni, autót vezetni, közben

zenét hallgatok. Jó a sport is, a futás,

edzés. Nem utolsósorban a család, a

barátok, elemi dolog, hogy az ember-

nek legyen háttere. Fontos a termé-

szet, az állatok, az élőlények világa.

Mindenkinek más. A művészetek,

könyvolvasás, akár egy kis édes sem-
mittevés, pihenés is ide tartozik. Né-

ha épp erre van szükségünk, nyugodt

szívvel engedjük meg magunknak.

Egy nyári estén kint feküdni, és csak

az eget, a csillagokat nézni jó kikap-

csolódás lehet. Nem ajánlom állan-

dóan figyelni a híradásokat, mert az

nem tesz jót senkinek. Osszuk be,

hogy naponta csak kétszer, reggel és

este nézzük meg a híreket, s éljük úgy

az életet, itt és most, ahogy van. A jö-

vőt nem tudom befolyásolni, nem

tudjuk, mi vár ránk. Amíg tudjuk, él-

jük azt az életet, és örüljünk annak,

amink van.  

– Hogyan tudja megvédeni a család-

ját a sok negatív hatástól és olyan ese-

tektől, amelyek óhatatlanul megérin-

tik? 

– Megegyeztem a családdal, hogy

ha észrevennék, hogy változnék, ide-

jében szóljanak. Van egy vicc: »Mi a

különbség a pszichiáter és a páciens

között? – Csak annyi, hogy a pszi-

chiáternek kulcsa van a rendelőhöz.«

Egyelőre nem szóltak. Félretéve a

tréfát: akarva-akaratlanul biztosan

alakított a személyiségemen a szak-

ma, ez a tizennégy év a klinikán, a

sok pozitív és negatív tapasztalat, a

nyolcéves pszichoterápiás képzés.

Más rálátásom van egyes dolgokra.

Ami másnak probléma, számomra

nem minden esetben az. 

– A gyakorlata során volt-e olyan si-

kerélménye, hogy valakit meg tudott

gyógyítani, akár reménytelen esetet

megmenteni?

– Igen, mindennap jó érzés tölt el,

még ha ilyen nehéz nap van is mö-

göttem, mint ez a mai is, hogy segí-

tettem, illetve a legjobb tudásom sze-

rint próbáltam segíteni az embere-

ken. Az még jobb érzéssel tölt el,

amikor sikerül kompenzálnom s

helyreállítanom egy-egy nehéznek

tűnő esetet, amikor a páciens megkö-

szöni a kedves, emberséges bánás-

módot, hogy meghallgatta őt valaki,

esetleg tanácsot is adott neki. Több

ilyen pozitív élményem is van.
Tóth Erika
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Akkor boldog, ha énekelhet
A dunaszerdahelyi családi ház ud-

varán három kutya hancúrozik, és

egy nyolcéves leopárdteknős élvezi a

napsütést. „Márknak volt a szíve vá-

gya a teknős. Amikor a győri állat-

kertben jártunk, csak a teknősök ér-

dekelték – mondja Plavucha Lívia,

az agyi gyermekbénulásban szenve-

dő fiatalember édesanyja. – Bécsben

a schönbrunni parkban levő kis ál-

latkertben is csak a teknősbékákat

kereste. Végül Pozsonyban vettük

meg. 10 dekás kis kövecske volt, mi-

kor meglátta, elkezdte simogatni.

Semmiben nem tudok neki nemet

mondani. Olyan sok mindentől meg

van fosztva, nem tud futkározni, bi-

ciklizni, korcsolyázni. Az ablakon át

figyeli az utcán zajló életet. A tek-

nőst terráriumban tartjuk, időnként

kihozzuk napozni, 15 éves korára

15-20 kilós lesz. Cseh videóban hal-

lottam egy állatgondozótól, hogy

ezeknek az óriásteknősöknek erős

szociális érzékük van. Az embert

képesek megtámadni, de a sérültet

nem bántják. Eltűrik például, ha

mozgássérültek mennek közéjük,

vagy ha látássérült emberek végigta-

pogatják, simogatják őket. Szá-

momra is meglepő, hogy a mienk-

nek milyen szoros a kapcsolata

Márkkal. A terrárium melletti kis-

asztalnál Márk délutánonként han-

gosan szokott olvasni, s a teknős

már a sarokban várja, hogy mikor

jön. Ha pedig lent, a földszinten

gyakorol, énekel, a terrárium másik

oldalán áll, nézeget, és hallgatja.” 

Márk története sokban hasonlít

azokéhoz, akik súlyos fogyatékos-

sággal élnek, ugyanakkor egyedi,

mint ahogy minden ember sorsa

más és más. Édesanyja egyedül ne-

veli, segítséget a velük élő nagyma-

mától kapnak, meg attól a sok-sok

angyaltól, akikkel az életük során
találkoznak. 

– Úgy érzem, hogy ott fönt na-

gyon szeretik és támogatják, s min-

dig küldenek olyan földi angyalt, aki

viszi őt előre. Az első egy rehabilitá-

ciós nővér volt. Márk egy hónapos

korában eljött hozzánk a kórházba,

pedig akkoriban ez nem volt szokás,

és megmutatta a Vojta-módszert,

hogyan kell vele tornázni. Ez nagy

szerencse volt, mert ha később

kezdjük el, már nem lehetett volna

rajta segíteni. A születésekor és pár

nappal utána annyira súlyosan sé-

rült, hogy az orvosok lemondtak ró-

la. Hosszú vajúdás után végül csá-

szármetszéssel született. Szombat

este volt, nem foglalkoztak vele, há-

rom nap múlva vitték csak el Po-

zsonyba, a kramárei kórházba, úgy-

mond, meghalni. Az első évben úgy

is beszéltek velünk, nem is figyeltek

oda rá. A főorvosnő, akihez aztán

évekig jártunk, később elmondta,

olyan állapotban került hoz-

zájuk, hogy nem volt re-

mény életének a megmenté-

sére. Életben maradt, de saj-

nos, súlyos állapotban. Ele-

inte fogalmam sem volt róla,

hogy ennyire sérült. 10 hó-

napos korában a családban

volt egy hat héttel fiatalabb

fiú, szülei dicsekedtek, hogy

mi mindent tud: ül, mászik,

ha fogják, már lépked, és

Márk csak akkor kezdett

hasra fordulni, amit már 2-3

hónapos korában kellett

volna. Akkor döbbentem rá,

hogy nagy lehet a baj. Hogy

ne essek depresszióba, az or-

vosok nem merték meg-

mondani, milyen súlyos az

állapota. Tíznapos volt, ami-

kor a pozsonyi kórházban

azt mondták, ha tornázni

fogok vele, egykettőre rend-
be jön. Aztán rá kellett döb-

bennem, hogy ez nem olyan egysze-

rű. 

Két hónapos volt, amikor hazajöt-

tünk a kórházból. A könyvtárból

könyveket kölcsönöztem, és az or-

vosi szakvéleményben található ösz-

szes latin kifejezést áttanulmányoz-

tam, nem nagyon értettem őket.

Tudtam, hogy nem lesz könnyű, de

az ember nem akarja a szívéhez en-

gedni, hogy kilátástalan a helyzet.

Küzdöttem ellene. Eleinte naponta

ötször tornáztunk a Vojta-módszer-

rel. Nem is fért bele más a napomba:

levetkőzni, tornázni, felöltöztetni;

megetettem, kicsit játszottunk, séta,

fürdetés, altatás, és kezdődött elöl-

ről. A sok tornával alapoztam meg,

hogy eljutottunk idáig, s ebben egy

másik angyal, Imelda nővérke is a

segítségünkre volt. Hozzá Dénesdre

jártunk rehabilitációra, és a mai na-

pig jó barátságban vagyunk. Ő aján-

Márk a Carissimi komáromi ünnepségén
(Cséfalvay Á. András felvétele)
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a mi történetünk

lott egy olyan játékot, amelynek a

segítségével Márknak sikerült meg-

tanulnia a váltott lábbal-kézzel való

mozgást. Négyéves korában Po-

zsonyban is meglepődött a doktor-

nő, hogy felült, és megtette az első

lépéseket, mert ahogy mondta, ilyen

mértékű agysérüléssel mentálisan

nulla fokon, mozdulatlanul feksze-

nek a gyerekek. A mai napig min-

den reggel tornázunk. A házon belül

négylábú bottal jár, a nagymamával

járókerettel megy sétálni, és ha töb-

bet akarunk csavarogni, akkor kere-

kesszékben van. A kerekesszéket

próbáltam elkerülni, de sajnos, nem

sikerült.

– Járt óvodába, iskolába?

– Heti egy-két alkalommal hord-

tam óvodába. Az igazgatónő fan-

tasztikus volt, de mivel Márk súlyo-

san allergiás, minden látogatás után

megbetegedett, ezért nem sokáig

járhatott. 3 és fél éves kora óta jár-

tam vele pszichológushoz, hogy ne

sérüljön lelkileg a testi sérülése mi-

att. Hétévesen kezdett el normál is-

kolába járni integrált tanulóként.

Sajnos, a tanító nénije nem tudta

kezelni, ezért a pszichológus is azt

ajánlotta, hogy ne maradjon ott,

mert a fejlődése látná kárát. Anyu-

kám alapiskolai pedagógus, akkor

már nyugdíjas volt, így egyéni tan-

tervvel Márk itthon maradt, a nagy-

mama tanította, negyedévente vizs-

gázott. A felső tagozatot a speciális

alapiskola tanulójaként végezte, ha-

sonlóan egyéni tantervvel. Nagyon

szorgalmas, nagyon akar. Támoga-

tom abban, ami megy neki, ami pe-

dig nem, azt próbálom kompenzálni

olyan dolgokkal, melyek örömet

szereznek neki.

– Hogyan derült ki róla, hogy van

zenei tehetsége?

– Szeretem a zenét, és amikor pici

volt, gyakran hallgattam Vivaldit,

Mozartot, Csajkovszkijt, és közben

mindig mondtam neki, hogy éppen
milyen darabot teszek fel. Egyszer

megkérdeztem, hogy felismeri-e,

amit éppen feltettem, és olyan ré-

szeknél is felismerte, ahol én bizony

nem tudtam volna. Így jöttem rá,

hogy nagyon jó a zenei hallása és a

zenei memóriája. De először az álla-

potával foglalkoztunk. Műtéteken

esett át, kétszer műtötték a lábával,

aztán a szemével, súlyos epilepsziá-

val küszködtünk. Szeretett CD-ket

hallgatni, szívesen énekelt. 19 éves

volt, amikor egy ismerősünk hallot-

ta énekelni, ő hívta fel a figyelmem

arra, hogy nagyon tehetséges. Elvit-

tem a zeneiskolába, hogy szakember

is hallgassa meg. A tanárnő is tehet-

ségesnek tartotta, de a kora miatt

csak négy évig járhatott oda. Né-

hányszor felléptek együtt, megízlel-

te a tapsot, nagyon tetszett neki.

Megkérdeztem a klienseimet, nem

tudnának-e zenetanárt ajánlani, így

kerültünk el Budapestre egy nagyon
aranyos, felvidéki származású tanár-

nőhöz, Kádek Henihez. Általa is-

mertük meg Budapest egyik legjobb

zenészét, Kovács Pétert, művészne-

vén Kovaxot, aki szintén vállalta az

oktatását. Ő készíti számára a zenei

alapokat Bayer Sándor stúdiójában,

ahová a legismertebb művészek is

járnak. Hetente kétszer van órájuk.

Az egyikre viszem őt Pestre, a mási-

kat pedig online tartja. Hat évig jár-

tunk Henihez, de személyes okok-

ból nem tudta tovább vállalni, ezért

most már Pozsonyban, Jana Daňo-

vánál folytatja az énektanulást, oda

hetente egyszer viszem. Angol dalo-

kat is énekel. Ötéves kora óta tanít-

tatom angolul; kétnyelvű mese-

könyvet olvas, az egyik oldal szlová-

kul, a másik angolul van. Nagyon

szeret olvasni. E-könyveink is van-

nak. Minden ünnepi alkalomra

könyvet kap ajándékba. A nagypa-

pája hároméves korától tanította
magyarul, és hogy szebben s jobban

Édesanyjával és Keszegh Béla polgármesterrel Komáromban
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tudjon magyarul beszélni, magyar

könyveket is olvas. Két éve pedig

olaszul kezdett tanulni, hogy értse

az olasz dalszövegeket. Közben ren-

geteg e-könyvhöz jutottam cseh

nyelven. Egy osztálytársam kérésére

CD-t is készítettünk nyolc karácso-

nyi dallal. Száz darabot rendelt be-

lőle az üzlettársainak és alkalmazot-

tainak. A sikeren felbuzdulva úgy

döntöttünk, hogy legyen másik

CD-je is, amely nem alkalomhoz

kötött, most dolgozunk rajta Ko-

vaxszal. Ezen versek is lesznek. A

CD témája Márk vallomása a világ-

ról, ahogy ő látja a világot. Így jöttek

sorban életébe a földi angyalok, akik

viszik előre, támogatják, segítenek

bennünket. Fantasztikus emberek-

kel van körülvéve.

– Az utazások Pestre, Pozsonyba, a

fellépésekre rengeteg pénzbe kerülnek.

Vannak szponzoraik?

– Az eredeti szakmám mezőgaz-

dasági mérnök, agronómus, de mi-

után Márk megszületett, ezzel fel-

hagytam. Kozmetikusként dolgo-

zom, a szociális támogatásból nem

tudnánk megélni. Minden pénzt én

teremtek elő, vannak olyan kliense-

im, akik az adójuk 2%-át ajándé-

kozzák neki. 

– Márk a fellépéseken székben ülve

énekel; ezt mindenhová viszik ma-

gukkal. Van a széknek története?

– Kerekesszékben nem tud éne-

kelni, olyanra van szüksége, amely

stabilan megtartja. Korábban mű-

anyag székünk volt, erre egy régi-

ségboltban találtam rá. Megtetszett,

éppen befér az autóba.

– Gondjai ellenére nagyon pozitív

az életszemlélete. Hogyan tudta meg-

őrizni a jó kedélyét?

– A sok földi angyalnak köszön-

hetően, akik körülvesznek és segíte-

nek. Egyikük a mama, aki nélkül

nem tudnék dolgozni, hiszen Márk-

nak 24 órás felügyeletre van szüksé-

ge. Elvan egyedül is, de mindig tele-
fonkapcsolatban vagyunk, mert

emeletes házban lakunk. A mama

főz is ránk, mindkettőnknek speciá-

lis, glutén- és laktózmentes diétánk

van. A házban rendeztem be a koz-

metikai szalonomat, így könnyebb

beosztanom az időmet. Hétfőn

Pestre járunk, szerdán délután Po-

zsonyba megyünk, péntek délelőtt

rehabilitációra, masszőrhöz hor-

dom; este nyolcig dolgozom, szom-

baton pedig egész nap. Pesten is van

egy angyalunk, az anyukám húga,

szükség esetén pár napot a lakásá-

ban tölthetünk. Ez tart meg engem,

hogy mindig van megoldás. Ha va-

lami baj van, jön a megoldás, támo-

gatás. És Márk, aki mindig moso-

lyog, mindennek nagyon tud örülni.

Ha esik az eső, ő mosolyog a na-

pocska helyett.  

*  *  *

Slezák Erika is egyike azoknak,

akik felkarolták Márkot. Az autistá-

kat támogató Konrádko Polgári

Társulás elnöke, s egyúttal a nótaes-

teket szervező Magnólia Trió Pt.

vezetője. Fellépési lehetőséget biz-

tosít számára, mivel rendkívül bol-

doggá teszi a fiatalembert, ha kö-

zönség előtt szerepelhet. 

„2019-ben fiam, Koni iskolájában,

a dunaszerdahelyi készségfejlesztő

iskolában tartott karácsonyi műso-

ron felfigyeltem egy férfihangra, a

többiekénél jóval érettebb produkci-

óra. Hátul ültem, nem láttam min-

denkit jól. Egy hosszú hajú, szem-

üveges, szakállas srác ült elöl, ő volt

Márk. Kitűnt a többiek közül, nem

tudtam, hogy a mozgássérülése mi-

att énekel ülve. Előrementem, ép-

pen az anyukája mellé ültem le, és

rögtön meghívtam a legközelebbi

Ki mit tud?-ra, amelyet aztán a jár-

vány miatt csak online tudtunk

megvalósítani. Mivel gyakran fellé-

pek különböző alkalmakkor, viszem

magammal őt is, és sorra aratja a si-
kereket. Egyébként kevés lehetősége

van fellépni, a műsorszervezők vala-

mi miatt nem nagyon hívják. Pedig

annak köszönhetően, hogy Buda-

pestre járt énekórára, jó a repertoár-

ja, s nagyon jól felkészült. Már duet-

tet is énekeltünk; a kedvemért ope-

rettdalt is megtanult, bár az nem a

zsánere, én meg többnyire azt adok

elő. 

Van egy nótás, dalolós csapatunk,

ő lett a műsorunk egyik főszereplő-

je. Ha az énektársam nem jöhet,

Márkkal gond nélkül elő tudunk

adni egyórás produkciót, olyan a re-

pertoárja. Mindig idejében, felké-

szülve érkezik, még az öltözetében

is alkalmazkodik hozzám. És min-

dig mosolyog. Úgy látom rajta,

hogy, amikor színpadon van, és éne-

kelhet, boldog. Anyukáját is ez teszi

boldoggá.” 

*  *  *

Márk meghívást kapott Komá-

romba, a Carissimi Nonprofit Alap

jubileumi ünnepségére, és elénekelte

Presser Gábor Valaki mondja meg

című dalát. 

„Szeretem ezt a dalt, én is kérde-

zem vele együtt, milyen az élet, mert

én a helyzetem miatt nem tudom

megismerni” – magyarázta, majd

örömmel újságolta, hogy mennyi

kedves ember gratulált neki a fellé-

pése után. Komárom polgármestere,

Keszegh Béla miután megtudta,

hogy olaszul tanul, megígérte neki,

hogy összehoz számára egy találko-

zót olasz feleségével. Csiba Júlia,

Szarka Gyula zenekarának énekes-

nője is leült melléje, megkérdezte,

mióta tanul énekelni. Beszélgetésük

során az is kiderült, hogy egy évben

születtek, és Márk csak két héttel

idősebb nála. Nagy örömet szerzett

neki Bozóky Balázs budapesti költő,

műfordító elismerése is, aki még

CD-t is vásárolt tőle.

T. E.
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bemutatjuk 

A Szövetség a Közös Célokért

társadalmi összetartozást erősítő

programjának egyik meghatározó

eleme a lassan két éve elindított

projekt, amely a mozgáskorlátozott

fiatalok részére mentorálási folya-

matot biztosít, hogy felismerjék

szerepvállalásuk fontosságát. A pro-

jekt résztvevői nyíltan vállalják

mozgáskorlátozottságukat, emellett

egyfajta speciális szerepkörrel azo-

nosulva személyes példájukon ke-

resztül segítik sorstársaik, kortársaik

társadalmi elfogadását, beilleszke-

dését. Egyiküket, Nagy Gábort elő-

ző számunkban mutattuk be. Most

ismerjék meg Bazsó Eriket, aki ter-

veiről beszél, és várja kortársai, sors-

társai csatlakozását.

A Dunaszerdahelyen élő fiatal-

ember bővelkedik optimizmusban,

életkedvben, álmokban, ötletekben

és tervekben. Jókedvéből akár má-

soknak is jutna. Pedig kiskorától

kerekesszékben ül, azzal közlekedik,

s bár neki is voltak és vannak ne-

hézségei, illetve korlátai az életben,

igyekszik mindig az élet napos ol-

dalát nézni. Beszélgetésünk során

ez és még egyéb is kiderült róla.

„Nyitott hátgerinccel születtem, s

már óvodáskoromban megkaptam

első kerekesszékemet. Helyben jár-

tam alapiskolába, itt is érettségiz-

tem, és különösebben nem tapasz-

taltam megkülönböztetést az em-

berek részéről. Voltak ugyan, akik

rácsodálkoztak a helyzetemre, de

velük higgadtan, nyugodtan elbe-

szélgetve elmagyaráztam, hogy

semmivel sem érzem kevesebbnek,

értéktelenebbnek magam, mint

egészséges társaim. És már nem

csodálkoztak. Nagy könnyebbség,

hogy édesanyámmal és nagyma-

mámmal élek, akik szeretettel gon-

doskodnak rólam. Édesanyám au-

tóval bárhová elfuvaroz. Így volt

megoldható az is, hogy Győrben ta-

nulhassak, elvégezhessem a Széche-

nyi István Egyetem Apáczai Csere

János Karán a szociálpedagógiai

alapképzést, illetve kulturális medi-

áció szakon a mesterképzést. Az

egyetemen annyira elfogadók, meg-

értők és segítők voltak, hogy ha kel-

lett, társaim-kollégáim megoldották

számomra a lépcsőn, liften való

közlekedést, a dékán úr pedig még

azt is elintézte, hogy egy-egy elő-

adást olyan teremben tartsanak,

amely könnyen megközelíthető

számomra. Megkülönböztetés más

téren nem volt, a tananyag részemre

is kötelező volt, én azonban mindig

szívesen tanultam. Tanulmányaim

befejezése után szeretnék munká-

hoz jutni, jelenleg állást keresek. Ez

nem könnyű feladat, megélem a

visszautasítást is, de bízom benne,

hogy találok a végzettségemnek

megfelelő munkát, amelyet élvezet-

tel végzek, és hasznos is tudok len-
ni.” 

Beszélt arról is, hogy a városban

szívesen közlekedik kerekesszéké-

vel, a keze ép, erőnléte jó, megbirkó-

zik a járgánnyal, és örömmel van az

emberek között. Azonban az évek

során bőven megtapasztalta azokat

az akadályokat, amelyek megnehe-

zítik a mozgáskorlátozottak életét.

Ha egy épületben nincs felvonó,

mégpedig kellő méretű, elég tágas,

embert próbáló erőfeszítés az eme-

letre feljutni még segítséggel is. Az

épületek bejáratánál sincs minden-

hol rámpa, amelyen felgurulhatná-

nak. A járdaszegélyek rendszerint

olyan magasak, hogy ugyancsak

nem egyszerű „felkapaszkodni” raj-

tuk. Ezért mielőtt útnak indul vala-

merre, megtervezi az útvonalat, és

kikerüli azokat a szakaszokat, ahol

ilyen akadályok tennék próbára

nemcsak őt, hanem a kerekesszékét

is. Ezeket a gondokat mindenkép-

pen orvosolni kellene. 

„Mára már a sokadik kerekesszé-

kemet használom, hiszen idővel el-

használódtak, és mások lettek az

igényeim is. A kérelmeket mindig az

illetékes szociális ügyi osztályra

nyújtjuk be, majd kiválasztjuk, meg-

rendeljük, és legyártják. Legutóbb

egy külföldi cég szakemberei jöttek

el, méretet vettek, meghallgatták az

elvárásaimat, majd elkészült a darab.

Azért is jó, ha sorstársakkal vagyunk

kapcsolatban, mert kicserélhetjük

tapasztalatainkat, megoszthatjuk az

új információkat, tanácsokat adha-

tunk egymásnak akár a segédeszkö-

zökre vonatkozóan is. A kerekesszék

nekünk nagyon fontos, életünk ré-

sze, ezért nem mindegy, hogy mi-

lyen. Bírnia kell az erősebb igénybe-

vételt, s kényelmesnek kell lennie.

Egy ilyenhez Antal Ágota jóvoltá-

ból jutottam hozzá, aki kupakgyűj-

tést szervezett, és a bevételéből ké-
szült el a jármű”. 

Kerekesszékből is lehet porszívózni

Erik édesanyjával
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Bazsó Erik – paragrafus

A mentori projektet nagyon áldá-

sos kezdeményezésnek tartja. Szí-

vesen venné, ha a Facebookon levő

profilján mások is csatlakoznának

hozzá, és csoportot alakíthatnának

ki. Számos elképzelése van a jövőre

nézve, s ezeket másokkal összefogva

bizonyára könnyebben valósíthatná

meg. Egy társával már tervezi, hogy

Bősnél, a Duna-parton kialakíthat-

nának egy akadálymentes mólót,

ahová mozgássérültek, kerekesszé-

kesek is eljuthatnának. Szeretnék

felhívni az illetékesek figyelmét arra

is, hogy a művelődési központok-

ban úgy helyezzék el a nézőtéri

széksorokat, hogy ne csak az utolsó-

ban kaphassanak helyet. A közin-

tézmények mellékhelyiségeinek

tervezésekor is gondoljanak a moz-

gássérültekre, építsenek tágasabba-

kat, és tegyék akadálymentessé az

odajutást. Erik a mentori projekt

keretében ezekre szeretné elsősor-

ban fordítani a figyelmet. Úgy érzi,

sorstársaival összefogva többet tud-

nának elérni mind saját, mind a

többiek érdekében. Várja tehát a

Facebookon mindenkinek a jelent-

kezését, aki fogyatékossággal él,

akinek nem közömbös a saját és

társai sorsa. Nem sajnálatot, hanem

segítséget kérnek és várnak el. Az

együttérzés nagyon kellemes, min-

denkinek jólesik, ha nem hagyják

magára, de a konkrét tetteket is jog-

gal várják el. Erik ellátja magát, a

kerekesszékből még porszívózik is,

de sokan vannak, akik segítségre

szorulnak, akik elvesznek a hivata-

los ügyek útvesztőjében, és azt sem

tudják, mi járna nekik a törvény

szerint.  

„Gyermekkorom óta barátaim a

könyvek, továbbá szívesen sakko-

zom, jelenleg meg az interneten ta-

lált útmutatás alapján ukulelén ta-

nulok játszani. És nagyon szeretem

a kutyákat. Kipróbáltam egyszer a

kutyatartást, de rájöttem, hogy

egyikünknek sem felel meg: a ku-

tyust korlátozta, hogy igyekeztem

őt állandóan, még sétálás közben is

pórázon tartani, számomra pedig

veszélyes volt, hiszen bármikor el-

ránthatott, és akár fel is borulhat-

tam volna. Kutyamenhely és kutya-

park létesítése azonban ott van a

terveim között. Olyan kutyaparkot

szeretnék, ahol a mozgássérültek is

nyugodtan sétáltathatják kedvence-

iket. Ha ez megvalósulna, akkor

még én is vállalhatnám egy kutyus

gondozását” – zárta beszélgetésün-

ket bizakodva Erik.

Benyák Mária

2022. március 19-én a szlovák parlament jó-

váhagyta az egészségügyi ellátásról szóló tör-

vény módosítását. Ennek értelmében azok a

súlyosan fogyatékos személyek, akik nem képesek a meg-

felelő tájékoztatás alapján belegyezésüket adni egészség-

ügyi beavatkozás elvégzéséhez, jogosultak lesznek arra,

hogy az intézményes ellátás során egy hozzájuk közel álló

személy jelen lehessen. Ez azonban nem zavarhatja magát

az egészségügyi ellátást.

A mindennapi életben gyakran adódnak olyan helyze-

tek, amikor a súlyos fogyatékossággal élő személynek (oso-
ba s ťažkým zdravotným postihnutím) tekintettel a korlá-

tozottságára szüksége van egy hozzá közel álló személy je-

lenlétére, hogy az egészségügyi dolgozók tudják, hogyan

bánjanak vele.

Ez könnyítést jelenthet az egészségügyi személyzetnek

is, hiszen a hozzátartozó segíthet a mindennapi ellátásban,

ha ezt az érintettnek az egészségi állapota megengedi.

Ez a jogosultság nem terjed ki a járóbeteg-ellátásra s

azokra a személyekre, akik büntetés-végrehajtási intézet-

ben büntetésüket töltik.

A törvénymódosítás 2022. május 1-jén lépett hatályba.

Forrás: Správy ZMOS, NR SR

Törvénymódosítás

A műhelymunka résztvevői (Forrás: Facebook Peer to Peer)
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értelmi fogyatékos személyek szemléletének formálása 

Sikeresen elkezdődött Az ökológiai

tudatosság és kultúra innovatív alakí-

tása a környezetvédelmi készségek

fejlesztésével és az értelmi fogyaték-

kal élő személyek szemléletformálá-

sával című projekt, amelyet főpályá-

zóként a nagymegyeri Együttműkö-

déssel a Jobb Jövőért Polgári Társulás

az Erasmus+ program társfinanszíro-

zásával magyarországi, romániai és

szlovákiai partnerszervezetekkel

együttműködve a 2022-től 2024-ig

terjedő időszakban valósít meg. A

projektbe szlovákiai partnerként a

Dunaszerdahelyi Értelmi Sérülteket

Segítő Társulás kapcsolódik be.   

A környezet iránti pozitív magatar-

tás kialakítása jelenleg az egyik leg-

fontosabb prioritás. A fenntartható

környezeti fejlődésnek globális di-

menziója is van, s az egyének és cso-

portok mentalitásának, viselkedésé-

nek, életmódjának megváltoztatását

igényli. A környezeti vonatkozású

készségekre és kompetenciákra min-

den polgárnak szüksége van, beleért-

ve az értelmi fogyatékossággal élő,

hátrányos helyzetű csoportokat is.

Oktatásuk különleges gondosságot

igényel, figyelembe véve egyéni szük-

ségleteiket és körülményeiket, hogy

az élet különböző területein minden-

ki fel tudja ismerni a maga számára

adódó lehetőségeket. Napjaink folya-

matosan változó világában egyre fon-

tosabbá válik az értelmi fogyatékos-

sággal élők befogadó oktatása. Fon-

tos, hogy a személyes, szakmai és civil

életben egyaránt aktívan elő tudják

segíteni a fenntartható környezeti fej-

lődést.  

Az előkészítő fázisban megállapí-

tottuk, hogy a partnerországokban a
környezettudatosságra való nevelés,

oktatás és képzés főként a formális

oktatás keretében zajlik. Nem formá-

lis oktatás ezen a területen elsősorban

az óvodások, általános és középisko-

lás tanulók számára biztosított. A

szükségletelemzés azt mutatta, hogy

az értelmi fogyatékossággal élő fel-

nőttek környezeti nevelése terén nagy

az elmaradás. Nem kormányzati

szervezetek segítségével történik, s a

közvetlen célcsoport élethosszig tartó

tanulásban való részvétele alacsony. A

projekt résztvevői olyan átfogó kör-

nyezeti oktatási anyag létrehozásán

fáradoznak, amely az értelmi fogyaté-

kossággal élő felnőttek környezeti

készségeinek főként tapasztalati ta-

nuláson keresztül történő fejlesztésé-

re összpontosít. 

A projekt fő célja társadalmi befo-

gadásuknak és az egész életen át tartó

tanulásnak az elősegítése környezet-

védelmi készségeik és kompetenciáik

fejlesztésével, környezeti attitűdjeik

és felelősségvállalásuk formálásával

nemzetközi tapasztalatokon alapuló

innovatív oktatás révén. Emellett az

érintett szervezetek nemzetközi

együttműködésének támogatására,

fejlesztésére, a partnerhálózatok lét-

rehozására és erősítésére, valamint a

szervezetek szakmaiságának az öko-

lógiai nevelés területén való növelésé-

re törekszünk. 

A partnerség egy innovatív környe-

zeti oktatási/képzési anyag létrehozá-

sát tervezi Eco-Compass címmel,

amely négy modulból áll majd:

1. Ökológiai készségek és kompe-

tenciák az egyéni életben

2. Az ökológiai értékek és attitűdök

fontossága a családban

3. Fenntartható fejlődés a munka-
helyen

4. Aktív részvétel a zöld társadalom

létrehozásában

A képzés kiindulási anyagai az

Eco-World Café kerekasztal-beszél-

getések és a partnerországok jó gya-

korlati példáinak elektronikus gyűjte-

ményéből származó következtetések

és ajánlások lesznek. A modern meg-

közelítések és módszerek – oktatóvi-

deók, kvízek, interaktív feladatok, va-

lamint a közvetlenül a természetben

végzett tapasztalati tevékenységek –

alkalmazása hozzájárul az értelmi fo-

gyatékossággal élő emberek egész

életen át tartó tanulás iránti motiváci-

ójának növeléséhez. A projekt továb-

bi tervezett eredménye, az Eco-

Compass projektútmutató lehetővé

teszi majd a képzési anyag felhaszná-

lását más szervezetek számára is. 

Az első nemzetközi találkozó során

Nemesócsára, a Szlovák Környezet-

védelmi Ügynökség Túzokos Kör-

nyezeti Oktatási Központjába láto-

gattunk el, amely a szlovákiai jó gya-

korlatok egyik példáját képezi. Széles

körű célközönségük nem formális

képzés során munkatársai szakveze-

tésével gyakorlati környezeti nevelési

formákat láthat, tapasztalhat és sajá-

títhat el. A bemutatott programok

nagyon ösztönző és motiváló hatású-

ak voltak az egész projektcsapat szá-

mára, és pozitív élményekkel gazda-

gították a partnerséget. Az ott szer-

zett tapasztalatokat további projekt-

tevékenységekben is felhasználjuk, és

a Túzokos Környezeti Oktatási Köz-

ponttal való együttműködés lehetővé

teszi majd számunkra, hogy maga-

sabb színvonalú oktatási anyagokat

készítsünk.  

(A szerző a főpályázó szervezet alel-
nöke, projektmenedzser.)

Környezetvédelmi 
készségek fejlesztése

Hanuliak Ildikó
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kitüntetés

Strédl Terézia gyógypedagógus,

pszichológus, a Selye János Egyetem

oktatója, lapunk szakmai tanácsadója

közismert személyiség tájainkon.

Oktatásügyi, anyanyelvi, közéleti

kérdésekben rendszerint kikérik a

véleményét, és ő akkor sem rejti véka

alá, ha esetleg többekével ütközik.

Közvetlen, megnyerő személyisége

révén arra hivatott, hogy az elesette-

ket, nehéz helyzetben levőket, mint

például a fogyatékos gyermeket ne-

velő családokat, segítse: szaktanács-

csal, érdekeik képviseletével vagy

akár csak azzal, hogy figyelmesen

meghallgatja őket. Két év híján ötven

éve van a pályán, a civil szférában is

tevékeny, és kerek születésnapja is

közeledik idén. Félmosollyal ez

utóbbival próbálta magyarázni, hogy

a közelmúltban két kitüntetést is át-

vehetett – egy szakmait és egy civil

szervezetét.

A március 28-i pedagógusnap al-

kalmából, elismerve sokéves munká-

ját, amellyel jelentős mértékben hoz-

zájárult a tanulóifjúság neveléséhez

és szakmai felkészítéséhez, valamint

a Szlovák Köztársaság oktatásügyé-

nek fejlesztéséhez, Szent Gorazd kis

emlékérmet adományozott neki az

oktatási miniszter. 

„Meglepődtem. Úgy tudom, hogy

a Selye János Egyetemről jött a ja-

vaslat. A díjat egyébként még 2021-

ben ítélték oda, de a pandémia miatt

a 2020-as, 2021-es és 2022-es év ki-

tüntetettjeinek csak idén április vé-

gén adta át az elismeréseket az okta-

tási miniszter a miniszterelnök jelen-

létében a pozsonyi vár lovagtermé-

ben. Voltunk vagy százan. Bár előtte

gondolkodtam, hogy elmenjek-e, vé-

gül örültem, hogy elmentem, hiszen

nem gyakori, hogy az ember munká-

ját méltassák, és nyilvánosan kapjon

elismerést érte.”  

Strédl Terézia májusban a füleki

székhelyű Femine Fortis – Erős Nők

Polgári Társulás Példakép Díját is

megkapta. A szervezet 2016-óta ítéli

oda a kitüntetést jelentős tevékeny-

séget kifejtő felvidéki magyar nők-

nek. 

„Ez a díj is meglepetés volt –

mondta az ünnepelt. – Amit elisme-

résnek tartok: hogy 11 jelöltből en-

gem választottak. Ilyen alkalmakkor

az embernek summáznia kell, mit

tett eddig. Azt szoktam mondani,

hogy morzsákat hintek el, és bízom

benne, hogy előbb-utóbb összeáll

belőlük a cipó. Egyszer megkérdez-

ték tőlem, hogy mire specializálód-

tam. Azt mondtam, hogy vagy min-

denre, vagy semmire. Nem enged-

hettem meg magamnak. Ha a galán-

tai tanácsadóba bekopogott valaki,

örült, hogy talált egy szakembert,

akivel az anyanyelvén meg tudja ma-

gát értetni. Azért voltak érdeklődési

területeim, amelyekre jobban odafi-

gyeltem, például a fogyatékosokra.

Elég sok mindenben alapozó voltam.

Ezt annak a kornak tulajdonítom.

1975-ben gyógypedagógiából vet-

tem át az első diplomámat.

Abban az időben nem volt

gyakori ez a specializáció,

főleg a magyar ajkúak köré-

ben. Rögtön Galántára ke-

rültem, ahol a semmiből

kellett létrehoznom a pszi-

chológiai és pedagógiai ta-

nácsadót. 1979-től az Új If-
júságnál a Veronika válaszol

rovatot vezettem egészen 2002-ig,

segítettem létrehozni a Down-dada-

szolgálatot, a Rett-szindróma Ala-

pítvány elnöke lettem, Dunaszerda-

helyen a gyógypedagógiai tanácsadó

létrejötténél is ott voltam Németh

Margitkával, és a Selye Egyetemen

az indulásnál. Nyitott vagyok az új

információkra, érzékenyen érintenek

a napi problémák. Ilyenkor tennem

kell valamit: felszólalnom vagy csele-

kednem is. Hogy ez az úttörőség,

sokrétűség, a jó ügyért való elkötele-

ződés lehet példa?  

A Példakép Díjnak súlya van.

Megtapasztaltam az ünnepség meg-

hittségét, szülőtől, újságírótól, volt

tanítványomtól érkezett rám jelölés.

Ezek a méltatások nagyon gazdagí-

tók és megerősítők voltak a lelkem-

nek. És utána a rengeteg gratuláció.

Ezek nagyon jó dolgok. Ha pozitív

visszajelzéseket kapok, csak sikerült

átadnom valamit. Sokszor tapasztal-

tam, hogy másként gondolkodom,

mint a többség. Fel is tettem már

magamnak a kérdést, hogy a tömeg

jön-e szembe velem, vagy én megyek

szembe a tömeggel. Vállaltam a ma-

gányos farkas szerepét. Ha a lelkiis-

meretem azt mondja, hogy az a he-

lyes út, akkor ott maradok egyedül

is.”
(t)

Elismerések Strédl Teréziának
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jegyzetünk

Egy készülő kézirathoz történő

anyaggyűjtés közben feltúrtam a sze-

mélyes archívumomat, és ráakadtam

az első e-mail-re, amelyet Tóth Eri-

kától kaptam 2010 áprilisában, és

amelyben felkért, hogy legyek egy

akkor induló lap, a Carissimi munka-

társa. Az Életem történeteiben már

megírtam, hogy miféle változást in-

dított el ez a felkérés bennem. Hogy

akkortól vállalom fel tudatosan azt,

ami elől azelőtt menekültem, és amit

tagadtam. Hogy én igenis fogyatékos

ember vagyok, akinek a puszta léte-

zés is kihívás. Magamban ezt úgy fo-

galmazom meg, hogy nekem már

akkor jó napom van, ha a testem töb-

bé-kevésbé elfogadhatóan működik,

és nem ellenem dolgozik. 

Az elején roppant lelkes voltam (no

nem mintha most nem volnék az), és

pár nap múlva küldtem az első jegyze-

tet, mi másról, mint a Nemzeti Reha-

bilitációs Központról (NRC), az ott

dolgozók profizmusáról és odaadásá-

ról. Rövidesen, 2010 szeptemberétől a

Carissiminek lett egy Facebook-oldala

is, hogy így is közelebb hozzuk egy-

máshoz a lapot és az olvasókat. Az volt

az elképzelés, hogy legyen egy közös-

ség szülőkből, segítőkből, szakembe-

rekből, akik híreket, információkat, ta-

nácsokat osztanak meg egymással.

Örömmel látom, hogy ez a közösség

az évek alatt kialakult, és van egy fó-

rum a szlovákiai magyar térben, ahol

hasonló élethelyzetben lévő emberek

kapcsolatban lehetnek egymással.

Az oldalt kezdetben én adminiszt-

ráltam, és igyekeztem naponta új, mo-

tivációs videót feltölteni, hiszen az

életben a legfontosabb dolog a moti-

váció. Ezek a videók a sorstársainkról

szóltak, akik valamilyen kiemelkedő

teljesítményt értek el, és másokat is

inspirálhatnak példájuk követésére.

A Carissimi lap a Carissimi alap-
hoz tartozik, amely céljának tekinti,

hogy sérült gyermekeket nevelő csa-

ládokat támogasson. Ezért az oldalon

gyakran teszünk közzé jótékonysági

felhívásokat. Vannak persze sajnos,

olyanok is, akik vissza akarnak élni az

emberek jóhiszeműségével, és erre

oda kell figyelni. 

*  *  *

Ez a tizenkét év bőven hozott nagy

találkozásokat, életre szóló ismeretsé-

geket is. Itt most három ilyet szeretnék

kiemelni, a teljesség igénye nélkül. 

Mindenekelőtt Pogány Erzsébetet

kell megemlítenem, aki fájdalmasan

fiatalon hagyott itt bennünket – im-

már négy éve. Tudom, hogy az ő köz-

életi aktivitása és kedves személyisége

nemcsak nekem hiányzik. 2012-ben

volt tízéves a Carissimi, és Somorján

volt egy egész napos ünnepség,

amelyre engem is meghívtak. Itt talál-

koztam először Erzsivel, és rögtön

megtaláltuk a közös hangot, ami vele

nem is volt nehéz. 2014-ben, amikor

Somorjára költöztem, egy emlékeze-

tes bemutatkozást rendezett nekem a

somorjai könyvtárban, ahol a baráta-

im beszéltek a könyveimről. Az általa

igazgatott hírportálnál kaptam állást,
öt évig írtam oda cikkeket.

Másodiknak Tóth Erikát kell emlí-

tenem, aki az újság lelke. Mint írtam

volt, ő keresett meg tizenkét évvel ez-

előtt és ajánlotta fel a lehetőséget,

hogy írjak jegyzeteket a lapba, elindít-

va ezen a szép pályán.

Nem tudom, más hogy van vele, de

nekem, ha vele beszélek, mindig visz-

szaidéződnek azok az évtizedek, ami-

kor a rádióból az ő hangja szólt. Már

akkor szerettem, hogy érzékenyen

nyúl a témákhoz, és mióta együtt dol-

gozunk, azóta tudom, hogy az íróem-

bernek mennyire fontos, hogy legyen

egy jó szerkesztője.

Bauer Edittel egy városban, Somor-

ján élünk, nyáron gyakran látom,

ahogy a munkahelyéről megy haza.

Ilyenkor mindig váltunk pár szót, és

mindig élvezem, ha elmondja a véle-

ményét legújabb cikkemről. Ő az el-

nöke a városi önkormányzat szociális

bizottságának. Ilyen minőségében ne-

kem is sokat segít. Legutóbb tavaly,

apu halála után, amikor segített szá-

momra személyi asszisztenst keresni.

Sorolhatnám még a Carissimihez

fűződő emlékeket, de hát az szétfeszí-

tené egy jegyzet kereteit.

Sztakó Zsolt

Én és a Carissimi

A Carissimi jubileumi ünnepségén 2012-ben
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alvászavarok – poruchy spánku

belgyógyászat – vnútorné lekárstvo

(az) egészségügyi ellátásról szóló törvény – Zákon o

zdravotnej starostlivosti

evészavarok – poruchy príjmu potravy

függőségek – závislosti

hozzáférés – prístupnosť

információs és kommunikációs technológiák – infor-

mačno-komunikačné technológie

iskolaérettség – školská zrelosť

járóbeteg-ellátás – ambulantná zdravotná starostlivosť

kardiovaszkuláris betegségek – kardiovaskulárne cho-

roby 

kényszerbetegségek – nutkavé choroby

lelki egészség – duševné zdravie

pánikzavar – panická porucha

pervazív fejlődési zavarok – pervazívne vývinové po-

ruchy

poszttraumás stressz zavar – posttraumatická stresová

porucha

pszichés zavarok – psychické poruchy

pszichiátriai klinika – psychiatrická klinika

pszichiátriai osztály – psychiatrické oddelenie

pszichiátriai rendelő – psychiatrická ambulancia

rágóizmok – žuvacie svaly

sebészet – chirurgia

személyiségzavarok – poruchy osobnosti

szemrángás – tik v oku 

szív- és érrendszeri betegségek – srdcovo-cievne cho-

roby

Szlovák Környezetvédelmi Ügynökség – Slovenská

agentúra životného prostredia

szorongásos zavar – úzkostná porucha

tanulási zavarok – poruchy učenia

Túzokos Környezeti Oktatási Központ – Stredisko en-

vironmentálnej výchovy Dropie 

Vakok és Gyengénlátók Szlovákiai Uniója – Únia nevi-

diacich a slabozrakých Slovenska

ambulantná zdravotná starostlivosť – járóbeteg-ellátás 

duševné zdravie – lelki egészség 

chirurgia – sebészet 

informačno-komunikačné technológie – információs

és kommunikációs technológiák 

kardiovaskulárne choroby – kardiovaszkuláris betegsé-

gek 

nutkavé choroby – kényszerbetegségek 

panická porucha – pánikzavar 

pervazívne vývinové poruchy – pervazív fejlődési zava-

rok 

poruchy osobnosti – személyiségzavarok 

poruchy príjmu potravy – evészavarok 

poruchy spánku – alvászavarok 

poruchy učenia – tanulási zavarok 

posttraumatická stresová porucha – poszttraumás

stressz zavar 

prístupnosť – hozzáférés 

psychiatrická ambulancia – pszichiátriai rendelő 

psychiatrická klinika – pszichiátriai klinika 

psychiatrické oddelenie – pszichiátriai osztály 

psychické poruchy – pszichés zavarok 

Slovenská agentúra životného prostredia – Szlovák

Környezetvédelmi Ügynökség 

srdcovo-cievne choroby – szív- és érrendszeri betegsé-

gek 

Stredisko environmentálnej výchovy Dropie – Túzokos

Környezeti Oktatási Központ 

školská zrelosť – iskolaérettség 

tik v oku – szemrángás 

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska – Vakok és

Gyengénlátók Szlovákiai Uniója 

úzkostná porucha – szorongásos zavar 

vnútorné lekárstvo – belgyógyászat 

Zákon o zdravotnej starostlivosti – az egészségügyi el-

látásról szóló törvény 

závislosti – függőségek 

žuvacie svaly – rágóizmok 

Pillanatképek a Carissimi megalakulása 20. évfordulójának ünnepségéről.
Cséfalvay Á. András felvételei 
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Ünnepeltünk – 20 éves a Carissimi
Látássérült nők anyasága
Hallássérült gyermekek nyelvi fejlesztése
Segítség autistáknak
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