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Legyünk igenis igényesek! A lehető legigényesebbek!

Mi, akiket a normális, átlagos életben visszafognak súlyos testi vagy

lelki bajaink a mindennapi lét megélésében. Mi csak legyünk igénye-

sek, mert mi, akik sajnos, nem tudunk már teljes értékűen hasznos tag-

jai lenni a világnak, mert betegségünk, fogyatékosságunk korlátoz ben-

ne, mégis élni akarunk. Nem ennek kedvez a mai helyzet. Mi mégis le-

gyünk igényesek! Igenis legyenek álmaink, vágyaink! Legyenek!

Nekem is van álmom. Például egy olyan, hogy van négy kezem. Kér-

di a kedves olvasó, hogy miért pont négy? Mert a meglévő kettő nekem

csak ahhoz elég, hogy megtartsa a súlyomat a könyökmankó fogantyú-

in. De egy pohár víz vagy akármi más áthelyezése már gondot okoz. Ki-

csit bajos hát a lét. Négy kézzel jobb lenne. Szóval milyen jó lenne még

kettő! Pluszban! Mennyi mindent is tudnék még akkor megcsinálni!

Egyszerűbb lenne az életem! Családomé is! Nem kellene annyiszor ki-

szolgálniuk engem. Amúgy nem nagyon hagyom magam, de olykor rá-

szorulok. Ha lenne négy kezem! Akkor mi lenne? Keresek példát. Íme:

ki tudnám például nyitni az ajtót, otthon, üzletben, akárhol. Ha lenne

négy kezem, akkor még egy bevásárlótáskát is el tudnék vinni, s közben

haladni is tudnék. Előre. Már ha tudni lehet még itt, kérem szépen,

merre van az előre. Tudni lehet? Ha már téma lett a bevásárlótáska, ak-

kor annak tartalmát illetően is illik szólni. Ha valami csoda folytán az

általam irányított négy kezemmel keresett többletjövedelmem lenne,

akkor az által jobban meg tudnám tölteni a bevásárlótáskám. Ugye így

lenne ez jó? Most? Hát, na! Úgy vagyok, hogy még akár a mankókra tá-

maszkodó két kézzel is lazán el tudom vinni, amit meg bírok vásárolni.

Nem sok az, nem súly az, legalábbis annyit még a bot végére akasztva is

elbírok. Olyan igen szerényen laffog az a táska. Hiába, na! Ha csak két

kéz van, ha csak annyi kereső kéz van, hát annyi jut bele, hogy könnye-

dén el tudom vinni. Ám ha lenne négy! Mennyi mindent is tudnék csi-

nálni! Dolgozni. Fúrni-faragni, összerakni, szerelni... Ha így dolgozhat-

nék, akkor elmondhatnám legalább azt is, hogy uraim, hölgyeim ti ott

a magasságos bársonyszékben – nem tudjátok ti, mennyit szidják a ti

neveteket, de addig jó nektek –, szóval elmondhatnám, hogy tessék, íme,

én teszem a dolgom! Van négy kezem, láthatjátok, ezerrel tolom és épí-

tem a társadalmat, rém hasznos vagyok, és én valóban rakok a bőség ko-

sarába, nemcsak kiveszek belőle. (Persze azt azért aláhúzom, hogy anno

tevékeny koromban, míg még dolgoztam, dolgozhattam, a három évti-

zed alatt ilyen-olyan ágazatokban – ténylegesebben nehéz és építő, va-

lamint könnyű ipar, szolgáltatás és szállítás, mezőgazdaság, közművelő-

dés és kultúra – azért valamit termeltem én, szóval raktam ám én abba

a kosárba eleget!) Tehát ha álmaim szerint lenne négy dolgos kezem,

akkor elmondanám, hogy uraim és hölgyeim, ti tengerár tetején libegő

sajkában feszítők, kik uralni vélitek alattatok a mindenséget, bizony dió-

héjban hajókáztok ti, s nagyot fogtok cuppanni, ha nem veszitek észre,

amit a kisemberek álmodnak, vágynak, akarnak, kívánnak. 

(Folytatás a 2. oldalon)
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Kellene annyi minden...
Szászi Zoltán
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elfogadás

Az ókori Kína, Spárta, Platón s

Arisztotelész óta figyelünk a neve-

lésre. Az emberiség folytatására.

Egyben az ókor óta vagyunk elége-

detlenek vele. Nevelni annyi volna,

mint hozzáadni valamit ahhoz, ami

a születéskor létrejött. Legtöbbször

azonban a gyermek tökéletes, tehát

inkább csak felnőni kellene segíte-

nünk. A nevelés a társadalmi igény

szerinti alakítás. Amely nem nélkü-

löz ideológiákat. Hogy milyen kato-

nát (Spárta), állami hivatalnokot

(Kína), polgárt vagy épp elvtársat

neveljenek a „nemzet napszámosai”.

A „szabadságra nevelés” messze nem

Rudolf Steinernél kezdődött. Ko-

moly dilemma, tud-e mit kezdeni az

ember a szabadsággal. Vagy hangya

legyen a közösségben (Ázsia), vagy

mindentől elszakadt egyéniség, sőt,

elidegenedett individuum (Nyugat)?

A görög városállamok olyan polgá-

rokat szerettek volna látni, akik aktí-

van alakítják poliszuk életét. Nem

„idióták” – az idiótész eredeti jelen-

tése: közömbös. Az, aki nem politi-

zál, nem vesz részt a közösség dolga-

iban. Már Platón korában megfogal-

mazott probléma volt a test és lélek

egysége, a kalokagathia (kalósz =

szép, agathon = jó), az egészséges

test és a jó erkölcsű lélek. És… az

egyén s a társak harmonikus viszo-

nya. A közösségi sport és közösségi

művészet kiemelkedő fontosságú

volt – nevelési eszközként, de a ha-

gyomány megőrzése végett is. Az ér-

zelmileg kiegyensúlyozott ember, a

kapcsolataiban kiegyensúlyozott, hol

alkalmazkodó, hol önérvényesítő

(asszertív) emberideál számos írott

formában maradt reánk. 

A még átlátható közösségekben a

kapcsolatok sokkal személyesebbek,

az érzelmi kötelékek erősebbek vol-

tak, mint az internet és mobiltelefon

korában. Mert az csak illúzió, hogy

a net és a mobil összeköt. Inkább a

kapcsolatok illúzióját adja csupán. A

gyerekek magányosak, miközben

hiperkonnektivitásban1 állandóan e-

mailt küldenek, fészbukon lájkol-

nak, szörfölnek. Az információ

mennyisége emberfölötti, gyorsasá-

ga szédítő, ám egyre személytele-

nebb. A felnövő nemzedék nem ta-

nul meg szűrni. Pedig már a sejt

hártyája is szűr, aszerint, milyen io-

nok (Na+, Ca+, Cl-) s tápanyagok (pl.

szőlőcukor) vagy hormonok kelle-

nek neki. És ez a bálnára vagy óriás-

cetre is érvényes: a szűrve táplálko-

zók planktont, parányi élőlényeket

szűrnek ki a tengervízből. Szűrni

meg kellene tanulni.

A hagyományokat a szupermo-

dernitás ürügyén a politika megkér-

dőjelezte, a vallás is, a kultúra is el-

szegényesedett. Sőt, hallani olyan

nézeteket, hogy a gyerekeknek egyes

államokban nem kell majd iskolába

járniuk (nyílt alattvalóképzés), hogy

a vallási ünnepek nevét el kell töröl-

ni, s minden ünnep csak holy day-jé

Értelmi fogyatékos – érzelmi milliomos
Gyógypedagógia – filozófiai alapon, I. rész

Dunkel N. Norbert

De ezt két kézzel is el akarom mondani nektek. Mert

aki termelt, termel, annak igényei vannak. Mi mind vala-

mit szeretnénk. Nyugodtan élni például. Kétkéziek és fél-

kezűek, meg az álmukban négykezűek is. Szeretnék, ha

nem azt mondanátok nekünk, amikor kisebb és drágább

lett a kifli meg a zsömle, hogy csak a szájunk lett nagyobb.

Nem! Nem a szánk lett nagyobb, hanem ti felejtettétek el,

kedves bársonyszékben, posztokon lévők, hogy nem mi

vagyunk értetek, hanem ti vagytok értünk. Általunk. Vilá-

gos? Kedves választottak! Képünket ha viselnétek valóban,

érdekeinket ha képviselnétek valóban, akkor az arcotokról

már leégett volna a bőr. Valóban!

Mi még csak elvagyunk. Valahogy. Idősebbek, rok-

kantak, fogyatékossággal kínlódók, elvagyunk, mert

megszoktuk, hogy az igényeinket igazítjuk a lehetősé-

gekhez. De, lásd, mint fentebb, változzon ez a dolog, és

igenis legyünk igényesebbek a közeljövőben. Már ne le-

gyen elég a mézesmadzag! Higgyétek el, nem lesz elég

a sok plakátjelszó, hogy támogatjuk, mellé állunk, meg-

őrizzük, felkaroljuk és így tovább! Nem! Ez már nem

lesz elég. Muszáj lesz észrevennetek, kedves mostani

törvénygyártók és mind, kik jövendőben ezt tervezitek

végezni: az embereket nem lehet semmibe nézni. A laf-

fogó szatyoros kisember a választótok! Akinek ha már

sem a két, sem a négy keze nem lesz elég a bevásárlótás-

ka megtöltéséhez, akkor majd ökölbe szorítja őket, és

kiabálni kezd. Az meg biztosan hangos lehet. Nem túl

kellemes. A ti fületeknek. Szóval vannak igények. Ne-

künk, fogyatékossággal és bajainkkal, gondjainkkal élő

kisembereknek is. Ugye figyeltek? Még csak morognak

a hullámok. Még csak kicsit morognak. Azért a víz az

úr! 
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önzésre épített társadalom

vagy festival season-ná lesz. Elér-

keztünk a kultúra nélküli massza-

emberiség korszakába. Ahol mester-

ségesen kevernek össze kultúrákat,

irányítanak kisebb népvándorlást,

eltörölnek hagyományt, de még ne-

miséget is. Ez krízishelyzet, ez sza-

kadék.

Minden krízishelyzetre igaz,

hogy a hagyomány és a stabil emberi

kapcsolatok tartanak meg bennün-

ket. (A hagyomány már megfogal-

mazott megoldásokat.) A távoktatás

és a távgyógyítás csak előkészítése a

személytelenné tett emberiségnek.

E kornak csak bizonyos szakmák-

ban kell tanult ember. Ám a tanult =

művelt jelentés megváltozott – a

szakbarbárt a mai nyelv kockának

nevezi. A művelt ember azt jelentet-

te: több területen is művelt. A mo-

dern kor „szuperinformatikusa” sok-

szor a szoba foglya, autisztikus és ér-

zelmi fogyatékos, mint ahogy ez az

átlagpopuláción is egyre inkább lát-

ható. 

Az értelmi fogyatékosságról sok

szó esik, mert az ember túlértékeli

az intellektust, életét ún. verbális-

gondolati világban éli. Nem véve tu-

domást arról, hogy a világ nagy része

egyszerűen nem fogalmi. Nem ver-

bális, fogalmakkal nem ragadható meg.

A világ nem logikus, nem kiszámít-

ható. A kor divatos mondása szerint

„minden fejben dől el”. Eszerint

egyrészt csak akarat, kitartás és a si-

ker előzetes elképzelésének (menta-

lizáció) kérdése. Másrészt racionális

lépések meg más lépések eredmé-

nyeként elérhető. Csakhogy az iga-

zán fontos dolgok nem fejben (raci-

onalitás, nyelv, elképzelés, érvek, tu-

domány) dőlnek el! A fej szó szerint

periferiális szerv. A szív = mag = kö-

zép. A szív integrál. Jézus mondása

(Máté 25.34–45) megvilágító erejű:

„Amit egynek tettetek e legkisebb

testvéreim közül, azt nekem tetté-

tek.” (Ha csak a legkisebbel csele-

kedtétek is meg ezt – elfogadás/

gondoskodás/szeretet –, bizony ve-

lem tettétek meg!) Azaz: itt a sérült,

a kicsi, a kiszorult és a rászorult IS

integrálva van.

Még a költészet is a szavak korlá-

tait kerüli meg a „más szavakkal”, a

„másképp alakított mondatokkal”, a

festészetről s a zenéről nem is szól-

va. Érdekes, hogy állatnak művésze-

te nincsen, hisz élete mikéntje a ge-

netikai programban meghatározott.

Ám az ember „meghatározatlan ál-

lat” (Nietzsche szavaival), nincs kész

genetikai készlete, hogyan éljen. E

szerint az ember nem a természet ré-

sze, „hontalan” (Unheimlichkeit –

Heidegger). Persze Nietzsche kife-

jezése önleleplező, ha az állat meg-

határozatlan, akkor lehetősége van

önmeghatározásra, ha nincs „kívül-

ről” (angyali rend) vagy belülről (bi-

ológiai program) meghatározva. Az

ember így potenciálisan: önmegha-

tározó lény. De mivel a csecsemő

lábra sem tud állni, segíteni kell neki

felnőni. Ez pedig óhatatlan befolyá-

sokkal jár. Azután a gyermeket las-

san önnevelésre is kellene tanítani, ez

volna a szabadságra nevelés, már ha

a család és a társadalom politikai vi-

szonyai lehetővé teszik. A szabad-

ságra nevelésnek családi, lélektani,

társadalomlélektani vonatkozása is

van, no és az iskolán keresztül szám-

talan egyéb faktora.

Az értelmi fogyatékosokról rend-

re több szó esik, mint az érzelmi fo-

gyatékosokról, akik terjednek e mai

masszában. Nemcsak a narcisztikus

személyiségzavar ún. empátiadefi-

citje (növekvő társadalmi mértéke),

az autisták növekvő száma az ok. Az

önzésre épített társadalom eleve a

verseny fetisizálását s a másik legyő-

zését hirdeti mint „normális” és „ter-

mészetes” törvényt. Mert az „erős”

(gátlástalan – az ego) legyőzi a

„gyengét” (az empatikusat, akinek

vannak morális gátjai, vagy csak

pénztelen). Sem a kapitalizmus, sem

az egyénit elnyomó kollektivizmus

nem tudott érdemi választ adni az

emberi társadalom alapkérdéseire. A

hasznosság, a mindent pénzzé tevés

nem közgazdasági probléma. Az

uralkodás egyik feltétele, hogy min-

dent pénzben lehessen mérni, mert

a pénz elvehető, ellopható. A pénz-

uralom „mellékhatása” a hasznossági

és a sikerkényszer. Nos és… a többi-

ek versenytársak, legyőzni valók. Ha

valaki fogyatékossággal született,Autizmus (Cséfalvay Á. András felvétele)
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elfogadás

vagy azzá tette egy baleset vagy be-

tegség, nem hasznos többé. Egy uti-

litarisztikus (haszonelvű) világban a

betegség vagy a versenyre való kép-

telenség teher. És fölösleges.

Sem az óvodában, sem az iskolá-

ban, de még a művészeti vagy zene-

iskolákban sem esik szó az érzelmi

fogyatékosságról vagy az érzelmi ne-

velés jelentőségéről. A haszonelv

szemszögéből, ami persze redukcio-

nizmus, nem fontos a gépkezelő ér-

zelmi világa. Platón már beszélt er-

ről, oly régen: mit tesz az „ideális ál-

lamhoz” (ha van ilyen) a nevelés?

És… mit teszünk mi, a már felnőt-

tek, utódaink emberi kiteljesedésé-

hez? Látnivaló, spirituális-lélektani

felelősségünk van. Ha nem neve-

lünk jól, emberi torzókat hozunk

létre. S ez a mi hibánk és felelőssé-

günk. A nevelés kifejezést használ-

tam, nem pedig a személytelen ok-

tatást, meg távoktatást, amely csak

az információk továbbadása. A sze-

mélyesség kivonása az érdemi neve-

lésből lehetetlen is, szakmaiatlan is.

A versenyistálló típusú elitisko-

lákban is csak az intellektuális telje-

sítményen van a hangsúly. Amely

teljesítmény sokszor még csak nem

is intellektuális. Hanem puszta me-

moriter: akinek jó az emlékezete, az

a „jó tanuló”. A személyiség fejlesz-

tése kit érdekel? Az agy halott ada-

tokkal való teletömésével a múlt

századi iskoláink eleve megölik a

problémamegoldó és kreatív gon-

dolkodást. (Tapasztalat és művele-

tek inkább kellenének, s a csoporto-

san végzett feladatok, közös feldol-

gozások, felfedezések.) Aki meg bu-

tus vagy értelmi fogyatékos, de em-

beri létre született, mit keresne a

csupán a technológiákat működtető

intellektusok között? És hát maga a

technológiaközpontú világunk egy-

re sekélyesebbé tette az emberi vi-

szonyokat. Amelyek egyre inkább

funkcionálissá, formálissá váltak. A

szeretet valahogy eltűnt. Miközben

folyton azt hazudjuk, hogy fontos. A

lelkek kiszáradtak. Csakhogy ere-

dendően társas lények volnánk.

Nem csak arra a bizonyos platóni

zóon logon ekhónra, „az ember tár-

sas állat” eszméjére utalok. Hanem

arra is, hogy a lét mélyrétegében

mind s mindenki egy (kvantumfizi-

kában: bootstrapelmélet). E metafi-

zikai állítást a kvantumfizika csupán

újra felfedezte, sőt, megerősítette:

„minden részecske az összes többi-

ből áll” (Niels Bohr). Zavarba ejtő,

hogy ezt már a hinduizmus is, a

buddhizmus is állította (persze „mű-

szerek” nélkül). E kozmoszban

egyedül, önmagában: semmi nincs.

A spirálgalaxistól a pí-mezonig

minden létező valami másból áll: a

molekulák atomokból vannak, az

atomok elektronokból és protonok-

ból, a protonok kvarkokból állnak,

ezeket glüonok tartják össze... nincs

vége! Filozofikusan: semminek sincs

saját természete. Minden, ami létre-

jött, az számos más okból s a társlé-

tezők okán tudott létrejönni. A lét =

együttlét (Mitsein – Heidegger). 

A fogyatékossággal élők IS társa-

ink; ők tanítanak bennünket, helyet

adni – minden másnak is, ami „nem

normális”, ami nem értékelt, ami

nem hasznos. Ők csak a felszínen,

kognitív (gondolkodásbeli) képessé-

geikben különböznek. Leginkább a

buddhizmus fogalmazta meg, de hát

minden vallásban igaz, hogy ugyan-

az az Egy, végtelen tudat néz ki

mindegyikünk szeméből. Más

nyelvjátékban: az emberiség ontoló-

giai alapja ugyanaz.2 Erwin Schrö-

dinger a „tudat aritmetikai parado-

xonjának” nevezete az egy és a sok,

az egy tudat és (látszólag) sok tudat

problémáját.3 Kvantumfizikusként

látta be, hogy nem több tudat van,

hanem az Egy tudatnak van sok as-

pektusa. 

Így, filozófiai alapként már meg-

változik az ún. sérült ember társada-

lomban megjelenő képe. Az elfogadás

nem érzelgősség, ájtatosság, gyógy-

pedagógiai praxis. Hanem szükség-

szerű. Az elfogadás (spirituális) fel-

ismerésből fakad. A létben minden-

ki Egy. A védánta (hinduizmus) fi-

lozófiájában minden dolognak azo-

nos eredete van (paratantra). Nos,

ilyen mély „az ember társas lény” ki-

jelentés alapja. A kereszténységben

az „elveszett bárány” vagy a tékozló

fiú nem deviáns, hanem mindig is

közénk tartozó volt. Az 1940-es

évekre a tudomány is felismerte,

hogy már a puszta tudományos kí-

sérlet beleavatkozik a megfigyelen-

dő jelenségbe (Heisenberg-féle ha-

tározatlansági állandó).4 Az elvá-

lasztottság illúzió.

Nem értjük a lét sokszínűségét,

mi csak megtörjük az anyagi, ám élő

természet összhangját. A harmóni-

ákból = összeillőségből az ember

folyton kiesik. Mert már saját társát

sem tekinti embernek. Annak min-

den méltóságával. Mi maradt? Az

üresség? Felborult a természet és a

technológia egyensúlya. Alig maradt

természet. 

1 Hyper (görög eredetű) = túlzó, na-

gyon; connectivitas (latin) = össze-

köttetés
2 Ont, van, tá ónta (gör.) létezők. A

dolgoknak, élőlényeknek a létben

való egysége, a különbségek csak fel-

színiek.
3 Mind and Matter (Tudat és anyag)

c. előadásában (Trinity College,

1956; írásos formában: Cambridge

University Press, London, 1967)
4 Miszerint nem tudjuk megállapíta-

ni egy részecske helyét és impulzusát

(tömeg és sebesség szorzata) tetsző-

leges pontossággal.

(A szerző zeneterapeuta, fejlesztő-

pedagógus, filozófia- és zenetanár, gra-

fológus, gyógypedagógiai asszisztens,

jelnyelvi segítő, rehabilitációs mentor,

terápiás munkatárs.)
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múzeumba könnyen érthetően

„A múzeum nevel, oktat, élményt

ad és inspirál. Képes életeket megvál-

toztatni, közösségeket megerősíteni,

vitát indítani, a társadalmat formálni.

… A múzeumok fontos szerepet ját-

szanak abban, hogy a látogató még

inkább megértse országa, nemzete,

családja történetét. Ebben segít a

mondák, legendák, tények olyan tála-

lása, ami figyelemfelkeltő, izgalmas és

könnyen érthető. A múzeumok világ-

szerte küzdenek azzal a problémával,

hogy csak egy szűk réteget vonzanak

be, nem széles közönséget” – olvas-

hatjuk a magyarországi Országos

Muzeológiai Módszertani és Infor-

mációs Központ honlapján. Felmerül

ugyanakkor a kérdés, mennyire ért-

hető a múzeum az átlagpolgár vagy

éppen az információ megértéséhez

magas támogatást igénylő emberek

számára. Számolnak-e a múzeumok

az értelmi sérült emberekkel mint

potenciális látogatókkal?

Jog a kultúrához való 

egyenlő esélyű hozzáféréshez

A fogyatékos személyek jogairól

szóló ENSZ-egyezmény kulturális

életben, üdülési, szabadidő- és sport-

tevékenységekben való részvételről

szóló 30. cikke rögzíti a fogyatékos

személyeknek azt a jogát, hogy má-

sokkal azonos alapon vehessenek

részt a kulturális életben. A részes ál-

lamoknak minden szükséges intézke-

dést meg kell tenniük azért, hogy a

fogyatékossággal élő személyek hoz-

záférhető formátumban jussanak

hozzá a kulturális anyagokhoz, a tele-

vízió műsoraihoz, filmekhez, színhá-

zakhoz, egyéb kulturális lehetőségek-

hez. Az ENSZ-egyezmény idézett

rendelkezése más, pl. a meghatározá-

sokról szóló 2. cikkel és a hozzáférhe-

tőségről szóló 9. cikkel együttesen ér-

telmezve azt is jelenti, hogy a múzeu-

mokat könnyen érthetővé kell tenni.

Az egyenlő esélyű hozzáférés jogát

tehát már önmagában az egyezmény

is biztosítja. Ugyanakkor ez nem min-

dig elegendő. Ezért végrehajtására sok

országban születtek újabb, részlete-

sebb jogszabályok. Így pl. Németor-

szágból két törvényt is említhetünk

(Verordnung zur Schaffung barriere-

freier Informationstechnik nach dem

Behindertengleichstellungsgesetz /

Barrierefreie-Informationstechnik-

Verordnung – BITV 2.0, ennek konk-

rétan a 4. §-a és a Gesetz zur Gleich-

stellung von Menschen mit Behinde-

rungen / Behindertengleichstellungs-

gesetz – BGG+ és ennek konkrétan a

11. §-a). Ezek a rendelkezések egyér-

telműen és konkrétan előírják a köny-

nyen érthető nyelv alkalmazását pl.

éppen a múzeumok számára is. A vi-

lágos törvényes kötelezettség Német-

országban a múzeumok világában is

példamutató fejlesztésekhez vezetett. 

A következőkben szeretném be-

mutatni, hogy milyen jó gyakorlatok-

kal találkozhat(t)unk már Magyaror-

Múzeum mindenkinek! 
Múzeum mindenkinek?

Horváth Péter László

Részlet egy brandenburgi kiállítás honlapjáról

A Petőfi Irodalmi Múzeum honlapja 2022-ben
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múzeumba könnyen érthetően

szágon, majd válogatást adok arról,

hogy mit láthatunk ezen a területen

Németországban és Ausztriában. Je-

len tanulmánynak a célja pusztán

egyfajta térkép megrajzolása. Remé-

nyeim szerint inspiráló lesz, és töb-

ben kedvet kapnak a további tájéko-

zódáshoz, talán új kezdeményezések

is születhetnek.

A magyarországi 

kezdeményezésekről

Magyarországon – tudomásom

szerint – nem született még tudo-

mányos igényű felmérés a múzeu-

mok infokommunikációs akadály-

mentesítettségéről, különösen arról,

hogy alkalmazzák-e a könnyen ért-

hető nyelvet. Ugyanakkor a világhá-

lón található források alapján össze

tudunk gyűjteni néhány informáci-

ót.

Kezdjük a szakembereknek szóló

kiadványokkal.

Pandula András szerkesztésében

2008-ban adta ki a Fogyatékos Sze-

mélyek Esélyegyenlőségéért Köz-

alapítvány és a Szépművészeti Mú-

zeum a Múzeumok mindenkinek.

Az integrált tárlat kialakításának

szempontjai és tapasztalatai c. kiad-

ványt. Ebben a könnyen érthető

nyelv mint lehetőség megjelenik, de

még nem kap kiemelt hangsúlyt.

Időben ezt követően egy 2018-as

kiadvány lesz említésre méltó. Szer-

kesztője Dabi-Farkas Rita, címe

Esélyt a múzeummal. Hátrányos

helyzetűek felzárkóztatása a múze-

umpedagógia eszközeivel, kiadója

pedig a Szabadtéri Néprajzi Múze-

um Múzeumi Oktatási és Módszer-

tani Központja. A kiadvány egyik fe-

jezete – melynek címe: Egyszerűb-

ben érthetőbb – megértési nehézség-

gel élők megjelenése a múzeumpeda-

gógiában – immár külön és viszony-

lag részletesen foglalkozik a könnyen

érthető nyelvvel,

És most nézzük a múzeumok vilá-

gát.

Farkasné Gönczi Ritának, a köny-

nyen érthető nyelv egyik magyaror-

szági szakértőjének szóbeli tájékoz-

tatása szerint a Magyar Nemzeti

Múzeum honlapján voltak 2013-ban

könnyen érthető információk. A szö-

vegek fordítását ő és Fejes Ildikó ké-

szítette. Emlékezete szerint elkészült

Az őskortól a kalandozó magyarokig

állandó kiállítás szövegének a köny-

nyen érthető változata is. Ezek a szö-

vegek a vitrinek mellett voltak olvas-

hatók.

A Göcseji Múzeum honlapján csak

egymondatnyi információ volt meg-

található 2017-ben, amely szerint „a

Könnyen érthető szöveg a salzburgi
vár egy kiállításáról (Saját fénykép)

Információs táblák az ulmi Edwin Scharff Múzeumban

Könnyen érthető audiovizuális eszköz egy nürnbergi kiállításon (Saját fénykép)
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múzeumba könnyen érthetően

szolgáltatás megkönnyítése érdeké-

ben az ügymenetekről ismertető ki-

advány készült könnyen érthető for-

mában”.

2022-ben a Petőfi Irodalmi Múze-

um honlapján látunk kezdeménye-

zést a könnyen érthető nyelv alkal-

mazására.

Fontos ugyanakkor, hogy a múzeu-

mi szakma felfigyelhetett az egyenlő

esélyű hozzáférés fontosságára. Az

Országos Muzeológiai Módszertani

és Információs Központ 2019. no-

vember 26–27-én szervezett konfe-

renciát a Magyar Nemzeti Múzeum

Dísztermében. Itt Farkasné Gönczi

Rita, az ELTE Bárczi Gusztáv

Gyógypedagógiai Karának oktatója

adott elő a könnyen érthető nyelv

fontosságáról.

Különböző magyarországi felső-

oktatási intézmények hallgatói a

könnyen érthető nyelv alkalmazásá-

ra felkészítő kurzus követelménye-

ként elkészítették többek között

egy debreceni múzeum, a szegedi

Móra Ferenc Múzeum, a budapesti

Magyar Természettudományi Mú-

zeum, a salgótarjáni Bányamúzeum

egy-egy kiállítása, illetve a kecske-

méti Leskowsky Hangszergyűjte-

mény kísérőszövegének a könnyen

érthető változatát. Tudomásom sze-

rint ezek, sajnos, nem váltak tényle-

gesen a mindennapi valóság részé-

vé.

Jelen cikk megjelenésekor a buda-

pesti Petőfi Irodalmi Múzeummal és

a Kassák Múzeummal dolgozunk

együtt egy-egy kiállítás újabb info-

kommunikációs akadálymentesíté-

sén.

„Térképelemek” 

Németországból és Ausztriából: 

példák könnyen érthető 

múzeumi megoldásokra

A németországi és az osztrák tör-

vényes háttér valóban figyelemre

méltó, példaértékű innovációkhoz

vezetett. A továbbiakban azt szeret-

ném bemutatni, hogy mit jelent egy

múzeum esetében az, amikor a köny-

nyen érthető nyelvi akadálymentesí-

tést „teljes körűen” szeretnénk meg-

valósítani.

Egy-egy múzeumban – Németor-

szágban és Ausztriában egyre több

helyen – nemcsak a honlapjukon ta-

lálunk könnyen érthető leírásokat (az

általános információktól kezdve a

múzeumi kiállításokig), hanem a ki-

állítótérben is, akár több nyelven is

(Salzburgban pl. német, angol, olasz

és kínai könnyen érthető nyelvi szin-

ten).

Sok esetben az épületen belüli tá-

jékozódást is támogatják könnyen

érthető piktogramokkal, a helyisé-

gek különböző, de következetesen

használt színekkel történő megjelö-

lésével.

A múzeumlátogatáshoz kölcsö-

nözhetünk könnyen érthető auido-

guide-ot, vagy ma már egyre gyak-

rabban könnyen érthető multimédiás

eszközöket is. Erre a lehetőségre sok

esetben már az utcán, a múzeum be-

járatánál elhelyezett plakáton is fel-

hívják a figyelmet.

A múzeum boltjában, illetve web-

shopjában az állandó és az időszaki

kiállításokról készült sztenderd nyel-

ven elérhető kiadványok mellett

könnyen érhető változataik is megta-

lálhatók.

A könnyen érthető (múzeumi és

persze minden más) információ ért-

hetőségének ellenőrzésében az ér-

telmi sérült emberek mint erre a fel-

adatra képzés keretében felkészült

szakemberek fizetés ellenében vesz-

nek részt. És ami talán a legérdeke-

sebb: maguk az értelmi sérült em-

berek – természetesen felkészülést

követően – tárlatvezetőként dolgoz-

hatnak a múzeumban, így más em-

bereknek, pl. a sorstársaiknak, gyer-

mekeknek vagy idős embereknek ők

mutathatják be a múzeumi kiállítás

anyagát.

Bízom abban, hogy az itt csak igen

vázlatosan bemutatott magyar, né-

met és osztrák példákkal hozzájárul-

hatunk a magyarországi és a szlová-

kiai múzeumok infokommunikációs

akadálymentesítéséhez.

(A szerző a Miskolci Egyetem BTK

Tanárképző Intézete Gyógypedagógiai

Tanszékének oktatója.)

Plakát az utcán egy nürnbergi kiál-
lításról. Választható nyelvek: német,
angol, spanyol, olasz és Leichte
Sprache. (Saját fénykép)

Könnyen érthető múzeumi kiadvány
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Dr. Lukáč Anna gyógypedagógus a

komáromi Pedagógiai-pszichológiai

Tanácsadó Központ munkatársa, emel-

lett délutánonként, hétvégenként ma-

gánpraxist is folytat. Szakértelmén túl

kedvessége, nyugalma gyógyír a sérült

lelkeknek. Több száz azoknak a gyere-

keknek a száma, akik útravalót kaptak

tőle az élethez.

– Milyen volt a gyerekkorod?

– Egy gömöri kis faluban, Nagyba-

logon töltöttem. Ott jártam magyar

óvodába, alapiskolába viszont Meleg-

hegyre szlovákba, ugyanis édesanyám

szlovák volt. Volt egy drága nevelőma-

mám, mert édesanyámnak az akkori

gyakorlat szerint hat hónap elteltével

vissza kellett mennie dolgozni. Egy

nagy női elmegyógyintézetben volt fő-

nővér. Ő szervezte a gyógyszerellátást

és minden egészségügyi feladatot. Egy

ideig benn is laktunk az intézetben.

Számomra természetes volt az ottani

élet, szerettem ott lenni. Édesapám

tornaljai volt, a Jednota szövetkezetnél

ellenőrként dolgozott Rimaszombat-

ban, és a környező falvakban boltokat

rendezett be.

– Egy ilyen intézetben mindenféle

előfordul. Ez nem riasztott téged?

– Nem, mert a szüleim is úgy viszo-

nyultak ezekhez a betegekhez, hogy

nem voltunk elutasítóak velük. Elfogad-

tam őket olyannak, amilyenek voltak.

Játszottam velük, engem nem bántottak,

jó emlékeim vannak róluk. Részt vettem

velük a terápiákon, foglalkozásokon,

amelyekbe mindenki a saját beállítottsá-

ga és választása szerint kapcsolódott be.

Volt hímzés, tollfosztás, háziállatokat le-

hetett nevelni, kertészkedni. Az öcsém-

mel együtt belenőttünk abba a helyzet-

be, és elfogadtuk.

– Bár szlovák iskolába jártál, nagyon

ápolod a magyarságodat is.

– Igen, édesapám részéről magyar a

családom, édesanyáméról szlovák, és ezt

így ötvöztük a szívünkben. Ez teljesen

természetes volt, mert Gömörben gya-

koriak a vegyes házasságok.

– Hol folytattad a tanulmányaidat?

– Besztercebányán jártam egészség-

ügyi szakközépiskolába. Lehet, hogy

azért választottam, mert édesanyámnak

is segítő szakmája volt.

– Nem akartál elárusítónő lenni? 

– Egyszer, amikor az elején nagyon

nehéznek tűnt az iskola, eszembe jutott,

hogy át kellene iratkoznom Rimaszom-

batba az elárusítói szakra, de a szüleim

lebeszéltek róla. Úgyhogy aztán elvé-

geztem az egészségügyi laboráns szakot.

– Végül mégsem maradtál az egész-

ségügyben.

– A segítő szakma megmaradt. Tud-

juk, hogy a lélek és a test integrációban

működik. A középiskolában szerzett tu-

dásnak köszönhetően nagyjából tudom,

hogyan működik a test, amikor egészsé-

ges, milyen biokémiai folyamatok zajla-

nak le benne, és sejtszinten hogyan rea-

gálunk, amikor gond van. Érettségi után

a Comenius Egyetemre jelentkeztem, és

a gyógypedagógiát választottam. Való-

színűleg azért, mert közelinek éreztem a

pszichiátriát, amely nyomot hagyott

bennem a gyerekkoromból. A speciali-

zációm az értelmi fogyatékosok és az ér-

zelmileg sérült, nehezen kezelhető em-

berek volt. Másodévben részt vettem egy

érzelmileg sérült fiatal bűnelkövetők kö-

rében folytatott tudományos kutatásban,

az erről írt munkával harmadévben or-

szágos – akkor még Csehszlovákia volt –

második helyezést értem el. A Rima-

szombati járásbeli Cserencsényben a mai

napig működik az az átnevelő intézet,

ahol zeneterápiát tartottam fiatal bűnö-

zőknek. Nyolcadik osztályosokat kap-

tam. A módszertant a konzultánsommal

együtt dolgoztuk ki. Azt próbáltuk meg-

tudni, hogyan lehet az érzelmi világukat

zenével megközelíteni. Később még egy

kutatást végeztem ott, s abból lett a szak-

dolgozatom. 1988-ban a doktori mun-

kám témája pedig a fogyatékos embe-

rekkel való általános törődés volt.

Valójában mindegyikünk sérült ér-

zelmileg: lelki traumája minden ember-

nek van, mindenki megélt olyan dolgo-

kat, amelyek érzelmileg mélyen érintet-

ték. A tanácsadóban tanulási zavarokkal

foglalkozom, az is megviseli lelkileg a

gyermeket, ha nem megy valami, főleg,

ha nagyon nem megy. Minden kudarc

és negatív tapasztalat érinti a lelkünket. 

– Gömörből hogyan kerültél Komá-

romba?

– Az egyetem elvégzése után ide jöt-

tem férjhez, s a járási pszichológiai és

pedagógiai tanácsadóban kaptam helyet.

Azóta is itt dolgozom. Nagyon szép

munka, kellemes kolléganők és a házas-

ság várt engem Komáromban. Sok szép

év, tapasztalatgyűjtés. 

– Az itteni emberek mentalitása kü-

lönbözik a gömöriekétől. Hogyan

szoktad meg ezt a vidéket? 

– Itt kicsit tartózkodóbbak az embe-

rek. Mi Gömörben spontánabbak va-

gyunk. Azonnal elkezdünk beszélgetni a

buszmegállóban, tíz perc alatt sok min-

dent megtudunk a másikról, talán nyi-

tottabbak vagyunk. De meg tudtam

szokni Komáromot. Tökéletesítettem a

magyartudásomat, azonnal befogadtak.

– Nem lehetett könnyű kikerülve az

egyetemről benne találni magad a sűrű-

jében. Nagy felelősség hárult rád: ott

van a gyerek, és a szülők tőled várnak

segítséget.

– Kezdetben egyedül voltam gyógy-

pedagógus, de sokat segítettek a kollé-

ganőim. Mi járási szinten nem enged-

hetjük meg magunknak, hogy speciali-

zálódjunk. Mindenkit fogadunk, akinek

szüksége van ránk. Tanácsadás, diag-

arckép

„Kimegy az az ember a gyermekével, 
és mélyen átérzed a helyzetüket”
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nosztizálás, korrekció. Eleinte főleg kor-

rekcióval, fejlesztéssel foglalkoztam,

mert akkor a diagnosztizálást elsősor-

ban pszichológusok végezték.

– Vannak esetek, amelyekre különö-

sen emlékszel? 

– Sok gyermekkel és családjával máig

megmaradt a kapcsolat. Előfordul, hogy

évtizedek múlva a gyereküket hozzák.

Kíváncsiak rá, hogy iskolaérett-e, vagy

ha tanulási nehézségei adódnak, esetleg

saját maguknak van valami gondjuk, vá-

ratlan esemény következett be az éle-

tükben, eljönnek tanácsot kérni.

– Mindig tudsz tanácsot adni?

– Attól függ, miért jönnek. Előny, ha

kiskora óta ismerem a szülőt. Az iskola-

érettségről nagyon világos véleményt

tudunk mondani, hiszen sok diagnosz-

tizáló módszer van, meg a tapasztalat is

segít. Ha a szülőnek volt tanulási zavara,

és ugyanaz jelenik meg a gyermeknél – a

diszlexia gyakran genetikailag kódolt –,

könnyebb segíteni, mert a szülő már

tudja, hogy ugyanazt kell tennie a gye-

rekével, amit vele csináltunk; sokszor

előnyös a szülő személyes tapasztalata. 

– A pályád elején egyszer azt mond-

tad nekem, hogy a szakmátokban nem

lehet gyorsan látványos eredményt el-

érni: apró lépésekkel lehet csak előreha-

ladni. Ezek hogyan hozhatnak sikert? 

– Ha alkalmasak, és a megfelelő

sorrendben történnek. Ha van egy

protokoll; és legjobb, hogyha személy-

re szabott módszereket alkalmazunk.

Kell tudni, hogy milyen lépéseket kell

tenni, mennyit, mikor és hogyan. Elő-

ször a gyermeket kell ismerni, pontos

diagnózisra van szükség, hogy aztán

meg tudjuk választani a korrekciós

módot. Sok problémamegoldásnak

megvan már a kronológiája, s ha nem

is lépéseket, de a szinteket meg kell

tartani. Nem tudunk továbbmenni

minőségben, ha az előző szintet még

nem teljesítette a gyermek.

– Az apró lépések azt is jelentik,

hogy hosszadalmas dologról van szó.

Ahhoz azonban, hogy kivárjuk az ered-

ményt, türelem is kell.

– Nekem van. A szülők és a gyerekek

esetében ez egyedi, de többnyire nekik

van.

– Hogyan tudsz rájuk hatni?

– Ha tanulási nehézségről van szó,

akkor a gyermeknek magának is érde-

ke a fejlődés, mert mindennap szem-

besül a problémával, és többnyire fel is

fogja, hogy tennie kell a megoldásáért.

Lelki probléma esetén másként köze-

lítjük meg.

– Eredményesnek tartod a munká-

dat? 

– Igen. Ha sokszor kognitív szinten

nem haladunk is nagyon gyorsan, sze-

mélyiségi változások történnek a lel-

kekben.

– A hozzád hasonló segítő szakem-

bernek milyen tulajdonságoknak kell

birtokában lennie ahhoz, hogy ered-

ményeket tudjon elérni?

– A gyógyító munkához minden-

képpen kell remény. Szakmai is, emberi

is. Kitartás, meggyőződés, hogy mindig

van értelme. Lehet, hogy kicsikét szug-

gesztió is, hogy ha én meg vagyok róla

győződve, akkor előbb-utóbb átmegy

arra is, akivel dolgozom. Kell, hogy

meggyőző legyél. A saját életedben is

összhangban kell lenniük a szavaidnak

és a tetteidnek. A szülő látja, hogy én is

végzem a dolgom, küszködünk min-

denféle élethelyzetekkel, de nem adjuk

föl, és próbáljuk csinálni, ahogy jónak

látjuk. Ha stagnálás következik be, vagy

valami miatt nem tudunk továbblépni,

akkor is a remény segít, hogy mindig

van értelme. Soha nem tudjuk, melyik

pillanat mozdítja el az embert a fejlődés

vagy a változás irányába.

– Lehet olyan helyzet, hogy ezt a bü-

dös kölyköt már látni se akarod? Em-

berek vagyunk, és nem biztos, hogy

minden esetben kialakul a szimpátia,

vagy egy hullámhosszra kerültök.

– Mivel nagyon sokat dolgozom,

nem gyakran fordul ilyen elő. Ebből

már kinőttem. Akit az utamba hoz az

élet, azzal foglalkozom. Olyan megtör-

ténik, hogy ha fáradt vagyok, hamarabb

irritál ugyanaz a tünet, mint amikor

nem vagyok fáradt. 

– Azért kérdeztem, mert gyakran

hallani, hogy mostanában a gyerekek

nehezebben kezelhetők.

– Autonómabbak. Más korban növe-

kednek. Más ingereket kapnak, sokszor

olyanokat, amelyek túl korán érik őket.

Tulajdonképpen erről mi, felnőttek te-

hetünk. Olyan műsorok mennek, néz-

hetik az internetet, a mobilt, olyan olda-

lakra tudnak rámenni, ahol nem a ko-

rukhoz meg a lelkükhöz illő informáci-

ókat kapnak. Nagyon nehéz időket

élünk, a szülők nem mindig tudnak

annyit foglalkozni a gyerekükkel,

amennyit szeretnének. De munkába

kell járni, meg kell élni. S látom a bűn-

tudatot, gyötrelmeket, hogy tudja, ré-

szese a gyermek problémájának, de nem

Lukáč Anna
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képes rajta változtatni, mert ő az egye-

düli családfenntartó. Ezek az ambiva-

lenciák is gyöngítik a szülőket. Tudják,

hogy mit kellene tenniük, akarnák is, de

a körülmények nem engedik meg. 

– Ha a problémát korrigálod, és a

gyermek ugyanabban a környezetben

marad, akkor van értelme? A szülő utá-

na se tud majd foglalkozni vele, ha már

sínre tetted.  

– Ez egyéni. Ha csak egy kicsit meg

kellett lökni a gyermeket, önállóan is to-

vább tud menni, esetleg a napköziben

még tanulgat. Ha a szülők valamilyen

okból nem tudnak vele foglalkozni, ak-

kor nem engedjük őt el teljesen, hanem

többször járatjuk fejlesztésre. 

– Változtak-e a diagnózisok a pályád

kezdete óta? Más problémával kerül-

nek hozzád a gyerekek?

– A diagnózisok nem változtak, csak

sok esetben a megnevezésük. Az autiz-

mus mindennapos lett – korábban ez

nem volt –, és nőtt az érzelmileg sérült

gyermekek száma is, mert több lett a vá-

lás. Nagyon nagy szükség van a lelki

gondozásra.

– Meg tudod gyógyítani ezeket a lel-

ki sérüléseket?

– Nem szabad túllépnem az illeté-

kességi körömet. Nem gondolhatom,

hogy én most mindent helyre teszek,

meggyógyítok. Ami a szakmai és az

emberi erőmből telik, azt próbálom csi-

nálni. De nem csupán nekem kell be-

gyógyítanom azokat a sebeket, amelye-

ket a szülők okoztak. Mindenkinek

megvan a maga kompetenciája. Ahogy

válás esetén az anya nem képes felvállal-

ni az apáéit, az apa sem az anyáéit. A Jó-

isten úgy teremtette, hogy két ember

kellene, hogy nevelje a gyermeket; én

csak közvetítő vagyok, sokszor a két

ember között is a gyermek felé, vagy

közvetítek még egy harmadik utat, le-

hetőségeket. Én a gyermeknek új lehe-

tőségeket mutatok, hogyan lehet feldol-

gozni a drámákat. Vagy egy más szem-

pontot, teljesen más aspektust.

– Amellett, hogy a pedagógiai-pszi-

chológiai tanácsadó központ munka-

társa vagy, magánpraxist is folytatsz.

Miért van rá szükség? 

– Azért, mert a tanácsadó az egész já-

rást lefedi, sőt még többet is, és ott nincs

lehetőség olyan gyakran foglalkozni va-

lakivel, mint amekkora szükség volna rá.

A hétvégeken is dolgozom, olyankor a

gyerek nem hiányzik az iskolából, a szü-

lő a munkából, s ez nagy előny nekik.

– Naponta hány ember helyzetébe

kell beleélned magad?

– Legalább hatéba.

– Hogyan lehet bírni? Nem túl sok ez?  

– Nem, már megszoktam. Szeretem,

visszatölt, nem fáraszt. Mi azért erősek

vagyunk, de akkor is megérintenek ben-

nünket lelkileg sorsok. A sok száz vizs-

gálat évente nem szalagmunka: jöjjön,

aztán menjen. Kimegy az az ember a

gyermekével, és mélyen átérzed a hely-

zetüket.

– Nyugodt, halk szavú embernek is-

merlek. Mindig nyugodt vagy, és halk

szavú?

– Többnyire igen. Ha szükség van rá,

azért felemelem a hangomat, és határo-

zottan nézek. Volt olyan eset, hogy

olyan affektív helyzetbe, érzelmi álla-

potba került a gyermek – mert volt egy

belső útja, és olyan szót mondtam ki,

amely annyira irritálta –, hogy eldobta a

széket, többször belerúgott, lesöpörte a

polcról a könyveket, ugrált a játékokon,

a bútort rugdosta. Amikor már saját

magát is veszélyezteti, akkor felemelem

a hangomat, hogy kizökkentsem belőle.

– És hatott?

– Igen, csillapodott, mert nem ezt

várta tőlem.

– Neked ez az életed. A lányodat el-

riasztja, vagy követ téged az úton?

– A lányom mélyen gondolkodó em-

ber, és látom, hogy komolyan figyeli,

amit csinálok. Mást választott annak-

idején, de ez nem jelenti azt, hogy nem

fog ilyesmivel is foglalkozni.

– Eredményesnek érzed a munkád? 

– Igen, azt hiszem, hogy jó helyen

vagyok. Az egészségügyi szakközépis-

kola után gondolkodtam az orvosi ka-

ron, de már látom, nem véletlen, hogy

ide tett a Jóisten, mert így többet tudok

foglalkozni emberekkel. Több időt tu-

dok rájuk szánni. Így embernek érzik

magukat, és jobban érzik a törődést. Az,

hogy visszatérnek hozzám, a bizalom-

nak a jele, meg annak, hogy érdemesnek

tartják. Visszajelzés számomra, hogy

megéri nekik visszajönni, még ha fize-

tős helyről van is szó, mert mindig kap-

nak valamit, útravalót vihetnek haza.

– Hogyan képzeled el a továbbiakat?

Vannak-e terveid?

– Sok mindent szeretnék tanulni. El-

kezdtem és szeretnék elmélyülni az

osztrák Sindelar-módszerben, amely a

viselkedési és tanulási zavarok korrekci-

óját segíti. A mozgásterápia is vonz. A

mozgáson keresztül sokat tudunk segí-

teni az embereknek, mert ugye a gon-

dolkodás, a beszéd és a mozgás össze-

függ. A gyermekeket a mozgáson ke-

resztül lehet a legkönnyebben megkö-

zelíteni. Sok minden érdekel, nem tu-

dom, mire lesz időm.

– Van-e valamilyen kívánságod, ál-

mod? 

– Szeretném, ha béke lenne az egész

földön, mert akkor lehet tenni. Ha nincs

béke, akkor semmi sincs. Ha béke van,

tudunk tenni az egészségünkért is, de ha

nincs, előbb-utóbb egészségesek sem le-

szünk. Meg hogy ne legyen félelem.

Sok félelem van az emberekben, és na-

gyon sok munkámba kerül megszaba-

dítani őket tőle. Csak akkor sikerülhet,

ha van reményük, de sokszor az adott

helyzet nem ad okot vidámságra.

Ahogy a terápiák során mondják: a

helyzetemet nem tudom megváltoztat-

ni, a hozzáállásomat igen. Állsz egy há-

ború közepén, és nincs hová menned.

Ott már csak a remény marad. Hívő

ember vagyok, és már elég régen az

örökkévalóság szempontjából nézek

dolgokat. Az akkora bónusz, hogy eb-

ben a dimenzióban le kell tenni érte va-

lamit, hogy örök életed legyen. S akkor

már semmi sem olyan nehéz. Van re-

ményem, meg a hitemből fakadóan van

békességem.

Tóth Erika
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autizmussal élők kommunikációjának támogatása

Az autizmus olyan fejlődési variá-

ció, mely a szociális kommunikáció-

ban és szociális interakciókban meg-

mutatkozó minőségileg eltérő viselke-

désekkel és szűk körű repetitív mintá-

zatokkal jellemezhető a viselkedésben,

érdeklődésben vagy aktivitásban

(EMMI, 2020). Ebben az írásban a

kommunikáció területét helyezem a

fókuszba a Galántán, 2022. május 14-

én tartott szakmai előadásom össze-

foglalásaként. 

Beszéd- és nyelvhasználat szem-

pontjából nagyon nagy különbségek-

kel találkozunk autizmusban: a spekt-

rum egyik végén azok a gyermekek és

felnőttek helyezkednek el, akik egyál-

talán nem beszélnek, s gyakran a

kommunikációs kezdeményezéseik

vagy reakciók mások feléjük irányuló

kommunikációjára szinte alig tapasz-

talhatók, míg a spektrum másik végén

a nyelvet akár kiválóan használó, jól és

akár sokat beszélő gyerekekkel s fel-

nőttekkel találkozunk. Ugyanakkor

mindegyiküknél tapasztalunk eltérő

viselkedést a kommunikációban, ak-

kor is, ha ez eleinte nem mindig nyil-

vánvaló. Emellett egyéb jellemzők is

árnyalják egy adott személy viselkedé-

si képét, mint például az autizmus sú-

lyossága, az átfogó értelmi képességek

színvonala, az illető személyisége, kör-

nyezete és annak hatásai vagy egyéb

fejlődési eltérés vagy betegség. (Stefa-

nik, 2011) 

Eltérések 

a kommunikáció területén

A lehetséges kommunikációs elté-

rések igen sokszínűek, lehetetlen

egyetlen listába gyűjteni őket, sokkal

inkább beszélünk jellegzetes eltéré-

sekről, ezek mintázatairól, amelyekből

itt néhányat kiemelek. Láthatjuk a be-

széd késését vagy elmaradását, de

emellett azt is, hogy hiányoznak a be-

szédet helyettesítő kommunikációs

próbálkozások: például a gyermek

nem próbálja a beszéd hiányában kre-

atív „pantomimmal” elmutogatni,

hogy mit szeretne, nem vezeti rá part-

nere figyelmét egyszerű mutatással a

számára érdekes dolgokra, vagy csak

olyan egyszerű módon próbálja elma-

gyarázni a kívánságát, mint a másik

ember kezének vezetése. Előfordul,

hogy nem is jelez felénk, ilyenkor ab-

ból kell(ene) kitalálnunk, mit is szeret-

ne, hogy sír, felmászik a bútorokra,

hogy elérjen valamit, eldobja, amit

nem szeretne... Akár beszéddel, akár a

nélkül, a kommunikáció gyakran csak

nagyon egyszerű dolgokra irányul,

mint tárgyak elkérése vagy elutasítása,

és hiányozhat az élmények megosztá-

sa, az információk kérése vagy nyújtá-

sa. A beszéd megléte mellett is gyak-

ran hiányzik a kölcsönösségen nyugvó

könnyed beszélgetés; helyette lehet-

nek a partner érdeklődését kevéssé

követő „monológok” egy kedvelt té-

máról, mint a járművek vagy állatok.

Az alig és a jól beszélő személyeknél is

tapasztalhatjuk a beszéd visszhang-

szerű ismétlését: ismételgetik a hetek-

kel azelőtt látott mesét, vagy amit épp

az imént mondtunk nekik. Ez az is-

mételt beszéd lehet kommunikációs

Megjavítás helyett felvértezés
Havasi Ágnes

AAK-s eszközök (A szerző saját képei)
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célú is, de sokszor csak a partner figyel-

mének felkeltéséről – „valódi üzenet

nélkül” – vagy egyfajta önszórakozta-

tásról van szó. Sok autizmussal élő fel-

nőtt számol be arról, hogy számára

ugyan a beszéd önmagában nem okoz

nehézséget, de óriási kihívás annak el-

döntése, hogy mely helyzetekhez mely

mondatok illeszkednek, hogyan kell

dialógust folytatni, hogyan illesszék a

mondandójukat ahhoz, hogy épp a fő-

nökükkel vagy egy barátjukkal beszél-

nek, milyen témákat szokás vagy illen-

dő előhozni, hogyan kövessék a be-

szélgetésben partnerük érdeklődését,

témáit, vagy mikor, hogyan juttassák

partnerüket szóhoz. Nehéz lehet a fe-

léjük irányuló kommunikáció értése is:

gyakran az egyszerűbb, konkrét kéré-

sek megértése is kihívás, más esetek-

ben ez eléggé jól mehet. Jellemző a szó

szerinti vagy bizonyos helyzetekhez,

rutinokhoz vagy személyekhez kötődő

rugalmatlan megértés, és emiatt gya-

koriak a félreértelmezések. Olyan, tár-

sas értelemben is bonyolultabb helyze-

tekben, ahol például gúnyt, iróniát

vagy elvont fogalmakat kellene kiérez-

ni-megérteni, az autizmussal élő em-

berek elveszhetnek. Mindezek a pél-

dák rávilágítanak arra, hogy a kommu-

nikáció támogatása kulcsterület a bea-

vatkozásban, illetve sokkal több, mint

„a beszéd (meg)tanítása”, s magyaráz-

za, hogy a hagyományos, a beszédre

irányuló beavatkozás miért nem sike-

res önmagában az autizmussal élő

gyermekek és felnőttek kommunikáci-

ós támogatásában, emellett kijelöli a

fejlesztés általánosabb céljait, fókuszait.

(Havasi, 2022) 

Kiindulópontok

Az autizmussal kapcsolatosan ma a

pedagógiai-pszichológiai támogatást

tekinthetjük tudományosan megala-

pozottnak (Stefanik, 2019). A beavat-

kozás számára fontos kiindulópont,

hogy a kommunikáció finom „társas

tánc”, amelyben az autizmussal élő

gyermekek és felnőttek alapvető em-

beri joga, hogy részt tudjanak venni,

beleértve a kommunikációt, döntésho-

zatalt, önkifejezést a mindennapi hely-

zetekben, az oktatásban, a szolgáltatá-

sok igénybevételekor… (ENSZ, 2006)

A szokásostól eltérő kommuniká-

ció kihívást jelent magának a személy-

nek, ugyanakkor a környezetének is.

Ezért a kommunikáció támogatása

nemcsak az autizmussal élő gyermek

vagy felnőtt fejlesztésével, sokkal in-

kább egy, a környezettel együttműkö-

dő keretben kell, hogy történjen. A

kommunikáció támogatása tehát nem

az autizmussal élő ember „megjavítá-

sára”, hanem megértve az eltérő pers-

pektívát és gondolkodást, az ő és a

környezet „kommunikációs felvérte-

zésére” irányul. Ez jelentheti eleinte,

hogy a gyermeket-felnőttet rávezetjük

arra, mi a kommunikáció lényege: egy

olyan hatalom, amellyel kedvemre

mozgathatom a környezetemet, kér-

hetem a kedvenc kisautómat, meg-

mondhatom, ha valamit nem szeret-

nék. A támogatás azonban nem állhat

meg ezen a ponton: a kommunikáci-

ónak gazdagodnia kell az itt és mos-

ton túli, konkrét kérések és szükségle-

tek felől az élménymegosztás, az ér-

zelmek kifejezése, az információk és

gondolatok megosztása felé. Ebben a

gazdagodásban kis lépésekben törté-

nő, direkt fejlesztéssel tudunk ered-

ményesek lenni, szoros együttműkö-

désben a különböző kommunikációs

partnerekkel: szülőkkel és más család-

tagokkal, kortársakkal, különböző

szakemberekkel s a szélesebb értelem-

be vett társadalmi szereplőkkel is, akik

számára ezek a helyzetek szintén szo-

katlanok, megértést kívánók.

Alapelvek

Ahogyan az autizmussal kapcsola-

tos sikeres beavatkozási programokból

összegezhető, a kommunikáció támo-

gatása (is) akkor lesz a legeredménye-

sebb, ha intenzív, minél korábbi életkor-

ban megkezdett, érzelmileg és fizikailag

biztonságos, strukturált környezetben

valósítjuk meg, a modern kognitív visel-

kedéses és fejlődéses módszereket és eljárá-

sokat vizuálisan támogatott stratégiákkal

ötvözzük, és mindezt egyéni célok men-

tén, természetes, mindennapi helyzetek-

ben, kis lépések direkt gyakorlásával való-

sítjuk meg (NRC, 2001; Havasi, 2022).

Számos, egymással kombinálható

módszer és eljárás érhető el, azonban

nincs egyetlen olyan „recepteskönyv”,

amely megfelelő lenne minden autiz-

mussal élő ember támogatásához. A

komplexebb, nevesített (pl. TE-

ACCH, SCERTS) vagy nem nevesí-

tett (pl. Quill, 2009) programok a fenti

alapelvek mentén, különböző hangsú-

lyokat és technikákat ajánlanak. Ezek a

versengőnek tűnő megközelítések és

módszerek sokkal inkább számos

egyénre szabott utat jelentenek. 

Ahogyan fentebb példákat hoztam

rá, a kommunikációs készségek szint-

jében és a kommunikatív viselkedés-

ben az adott személy nehézségei és

igényei igen egyediek, ezért a gyakor-

latban mindig ezek felmérésével

kezdjük meg a közös munkát. A fel-

mérések nyomán kitűzött egyéni cé-

lok eléréséhez a „szakmai szerszámos-

ládánk” tartalmának megfelelő elegyét

kell alkalmaznunk ahhoz, hogy a

mindennapokban használható kom-

munikációs készségekhez és viselke-

désekhez juttassuk az autizmussal élő

embereket s kommunikációs partne-

reiket, végső soron hozzájárulva az

érintettek és családjuk jobb kommu-

nikációjához, együttműködéséhez s

ezzel pszichológiai jóllétéhez (Stefa-

nik, 2019; Havasi, 2020).

A szakember szerszámosládája 

A kifejező kommunikáció támoga-

tása jelenti egyrészt a korai szociális és

kommunikációs készségek, például a

mutatás és más természetes gesztusok

s hangadások kialakítását, megerősíté-

sét, a kommunikáció „hatalmára való

rávezetést” mindennapi természetes-

közeli, de strukturált helyzetekben,

például szabadidőben, étkezéskor, ta-
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nuláskor. Ezeket a viselkedéseket

gyakran egyszerű, alapvető technikák-

kal, például fizikai vezetéssel vagy más

direkt segítségekkel alakítjuk, gyako-

roljuk, majd amikor a személy már si-

keresen alkalmazza őket különböző

partnerekkel és helyzetekben, elhalvá-

nyítjuk az extra segítségeket. 

A nem vagy alig beszélő szemé-

lyeknél tartósan, a beszélőknél akár át-

menetileg használunk úgynevezett

augmentatív és alternatív kommuni-

kációs (AAK) eszközöket és eljáráso-

kat, például kommunikációs tárgyakat,

képeket. Ezekkel egyrészt a beszéd hi-

ányában egyfajta egyszerű „pótnyel-

vet” kínálunk, másrészt új kommuni-

kációs célok, rugalmasabb kommuni-

káció megvalósításához is használjuk

őket. Az AAK-szótárak lehetnek pa-

píralapúak vagy digitálisan, pl. mobil-

applikációkon futók (Ganz & Simp-

son, 2019; Havasi, 2022). 

Az alapelvekkel összhangban szá-

mos egyéb módszer létezik, melyek

kombinációival pozitív eredményeket

érhetünk el a kommunikáció terüle-

tén. Ilyenek például a képregénytech-

nika különböző változatai (pl. Gray,

1994), a vizualizált emlékeztetők és

beszélgetési forgatókönyvek (pl.

McClannahan & Krantz, 2005), a vi-

deómodellálás (pl. Havasi és mtsai.,

2018), a szociális történetek (pl. Gray,

2007), különböző szerepjátékok, a

személyes napló (pl. Nagy & Ecser,

2009). Ezeknek a technikáknak az

elemei mind az egyéni, mind a szoci-

ális-kommunikációs csoportos fejlesz-

tési módszerekben (pl. PEERS prog-

ram vagy az Autizmus Alapítványnál

fejlesztett Babzsák Fejlesztő Program)

is fellelhetők.

Összegezve: az egyénre szabott

komprehenzív edukációs programok

célja a spontán, funkcionális kommu-

nikáció bátorítása, a részvétel biztosítá-

sa, amely csak megfelelő módszertani

közegben, az adott célhoz és a támoga-

tott személy egyéni készségeihez vá-

lasztott technikákkal lehet eredményes.

Hosszú még az út addig, hogy ezek a

lehetőségek minden autizmussal élő

ember támogatásában a gyakorlatban

rendelkezésre álljanak, de ez a cél.

(A szerző egyetemi tanársegéd, az

ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagó-

giai Karának oktatója, a MASZK kuta-

tócsoport tagja, az Autizmus Alapítvány

Általános Iskolájának tanára.)
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záródolgozat-részlet

Az iskolák akadálymentesítése

nemcsak megkönnyíti a fogyaté-

kossággal élők mindennapjait, ha-

nem szegregációjukat és iskolael-

hagyásukat is csökkenti. A folya-

mat azonban több akadályba ütkö-

zik. Az intézmények vezetői leg-

többször azzal indokolták az erre

vonatkozó rendelkezés teljesítésé-

nek elmulasztását, hogy nincs elég

erőforrásuk, vagy hogy nem járnak

hozzájuk mozgássérült tanulók, így

nem érzik szükségesnek az aka-

dálymentesítést – holott ebben az

esetben fordított logika érvényesül:

ilyen iskolába nem is fog fogyaté-

kossággal élő gyermek jelentkezni.

Ettől függetlenül az iskolák aka-

dálymentességét illetően a számok

mutatnak javulást. 

Egy 2009-es felmérésben, melyet

az Állami Tanfelügyelet készített,

692 általános iskolát vizsgáltak

meg (ez az ország összes általános

iskoláinak a 30,94%-a), mennyire

vannak felkészülve a leginkább

mozgásukban korlátozott gyer-

mekek fogadására. Az eredmény az

igazgatók által kitöltött kérdőívek-

ből, a velük készült beszélgetések-

ből és az iskolai helyiségek vizsgá-

latából állt össze. A vizsgált iskolák

közül 652 állami, 35 egyházi, 5 pe-

dig magániskola volt, ebből 562

szlovák, 111 magyar, 1 ukrán és 18

szlovák és magyar tanítási nyelvű.

A vizsgált iskolákból 138-ban

(19,94%) kerekesszékes-rámpát te-

lepítettek az épületbe való bejutás

megkönnyítésére, 131 (18,93%) a

küszöbök magasságának csökken-

tésével lett akadálymentes, 97-ben

(14,01%) korlátliftet szereltek fel,

126-ban (18,20%) kapucsengőt,

150-ben (21,68%) pedig a kere-

kesszékesek számára is elérhető

magasságban helyezték el a kilin-

cseket. 

A belső terekben, bár kiterjed-

tebb fejlesztések történtek, ezek

minősége elmaradt az elvárttól. 135

iskola (19,51%) szélesebb ajtókat

szereltetett fel a tantermekre, 243

pedig (35,12%) üvegmentesíttette

az ajtókat. 129-ben (18,64%) jól el-

különülő színekkel és számozott

osztályokkal javították a tájékozó-

dás lehetőségét. 86-ban (12,43%)

az illemhelyek fülkéit szélesítették

ki, 130-ban (18,79%) olyan magas-

ságba szerelték fel a mosdókat,

hogy a mozgássérült tanulók is ké-

nyelmesen és biztonságosan hozzá-

juk férjenek. Biztonsági okból 403

iskolában (58,24%) színesre festve

emelték ki az első és az utolsó lép-

csőfokot. A világítás optimalizálá-

sával a folyosókon való közlekedés

körülményein 271 iskola javított

(39,16%), a tantermek világításán

pedig 311 (44,94%); 321-ben

(46,39%) redőnyöket szereltek az

Akadálymentesség 
a szlovákiai iskolákban 

Fóti Dávid

Akadálymentesítési fejlesztések az iskolákban
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tanácsadó

Számtalan írást olvashattunk ar-

ról, hogy milyenek gyermekeink, és

milyen terápiákkal tudjuk a testi-

lelki fejlődésben megsegíteni őket.

Ugyanakkor kevés szó esik magáról

a szakemberről és a szülőről, illetve

kettejük kapcsolatáról. Erről sze-

retnék írni, és egyben rávilágítani a

kapcsolat fontosságára.  

A fejlesztés nem akkor ér véget,

amikor letelik a foglalkozás ideje, s

azzal köszönök el a szülőtől, gyer-

mektől, hogy a jövő héten találko-

zunk. Egy fejlesztés akkor lesz haté-

kony, ha a szülő is megérti a miérte-

ket, s a szakember is nyitottsággal és

elfogadással fordul a családok felé.

Meglátásom szerint a közöttük levő

jó kapcsolat három pillérre támasz-

kodik: a kölcsönös nyitottságra, he-

lyes kommunikációra és az informá-
ciók megfelelő átadására. 

Mindennek alapja a bizalom

A szülőkkel való heti kapcsolattar-

tást gyógypedagógusként elengedhe-

tetlennek tartom. A beszélgetések so-

rán ugyanis nem csupán arról esik szó,

hogy mivel foglalkoztunk az órán,

vagy hogy milyen részképességeket

fejlesztettünk, hanem hétről hétre be-

tekintést is kapunk a gyermek életébe,

a család mindennapjaiba. Ahogy las-

sacskán megismerjük egymást, úgy

tudunk egyre hatékonyabb terápiát

ajánlani számukra, lehetőségeik szem

előtt tartásával. Viszont háttér-infor-

mációk hiányában könnyen felesleges

köröket futhatunk, és értékes időt,

energiát, pénzt pazarolunk el. 

Még szakemberként is vajmi keve-

set tudunk hozzátenni a gyermek

fejlődéséhez, ha nincs mellettünk tá-

mogató, nyitott család, amely kész
beengedni bennünket élete bizonyos

részeibe. Ez a „beengedés“ olyan szo-

ros, bizalommal teli kapcsolatot szül-

het, melynek köszönhetően a gyer-

mekkel és az otthoni környezetével

kapcsolatban számos hasznos infor-

máció birtokába juthatunk, s ez a fej-

lesztőmunkában nagy segítségünkre

lehet.

Nem elég tudni róla, 

érteni is kell 

Mikor a szülő szembesül azzal,

hogy valami nincs rendben gyerme-

ke fejlődésével, és szakemberhez

fordul, általában számtalan kérdés

és kétely merül fel benne gyerme-

kével s a szülőségével kapcsolatban.

Vannak, akik már utánajártak a té-

mának, így ismerősnek hangzanak

számukra az egyes érintettségek,

míg mások elsőként tőlünk hallanak
bizonyos zavarokról. A két szülőtí-

Szülő 
és gyógypedagógus kapcsolata

György Krisztina gyógypedagógus

ablakokra. Jelentősen lemaradva,

34 iskola (4,91%) telepített valami-

lyen emelőszerkezetet vagy liftet a

mozgássérült gyermekek számára,

26-ban (3,76%) más megoldásokat

alkalmaztak. Összességében a vizs-

gált 692 iskolából mindössze 168

(24,31%) volt felkészülve arra,

hogy mozgás-, hallás- vagy látássé-

rült gyermeket fogadhasson (Sprá-

va o stave a pripravenosti prostre-

dia – bezbariérovosť základných

škôl v školskom roku 2008/2009 v

SR, Štátna školská inšpekcia, úsek

inšpekčnej činnosti – az Állami

Tanfelügyelet felméréséről szóló

jelentés). Ezek a számok azóta már

javulhattak, hiszen a felmérés

2009-ben készült. A To Dá Rozum

projekt 2019-es felmérése szerint

az óvodák 35, az általános iskolák

8, míg a középiskolák 22 százalé-

kában gondot okozna egy fogyaté-

kossággal élő gyermek képzése. És

hogy mekkora hátrány ez számuk-

ra?  

Nos, a 2018/19-es tanévben az

iskolaelhagyók 18,4%-a volt fogya-

tékossággal élő, míg mindössze

3,4%-a teljesen egészséges. A Co-

vid–19 okozta pandémia miatti

gazdasági és társadalmi hátrányok

megszüntetésére készült tervezet

(Plán obnovy a odolnosti – www.

mfsr.sk/files/archiv/1/Plan_ob-

novy_a_odolnosti.pdf ), amelyet

2021-ben dolgoztak ki, tartalmaz

egy részprogramot (Az inkluzív

oktatás elérhetősége, fejlesztése és

minősége minden fokon – Kom-

ponent 6: Dostupnosť, rozvoj a

kvalita inkluzívneho vzdelávania

na všetkých stupňoch), mely töb-

bek közt céljául tűzi ki a tanulók

felzárkóztatását és az alapképes-

ségszint emelését, hogy minél ke-

vesebb gyermek kényszerüljön is-

kolaelhagyásra. A célcsoportba

azok a fogyatékossággal élő gyer-

mekek is beletartoznak, akik azért

kénytelenek kimaradni az oktatás-

ból, mert nem találnak számukra

akadálymentesített iskolát. A ter-

vezetnek ez az összetevője a társa-

dalmi felelősségvállalás növelését

célozza, uniós normákat és szabá-

lyokat követve. 

(A szerző szakközépiskolai gyakor-

lati oktató.)
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meghallgatlak

Ez a Sztevanovity Zorán-sláger

motoszkál napok óta a fejemben.

Változó időket élünk. Covid–19, há-

ború, energia- és gazdasági válság. A

válságos, embert próbáló utóbbi évek

lelkileg is egyre nehezebben elvisel-

hetőek voltak mindannyiunk számá-

ra. A különféle érzéseket, lelkiállapo-

tokat, melyeket most a többségi tár-

sadalom megél, látássérültként sors-

társaimmal és az egyéb fogyatékos-

sággal élőkkel nap mint nap mi is

megéljük. 

A Komáromi Református Egy-

házmegye berkein belül egy mentál-

higiénés projektnek köszönhetően

Komáromban megalakítottuk a

Meghallgatlak segítői csoportot, az-

zal a szándékkal, hogy támogatást,

segítséget nyújtsunk azoknak a kör-

nyezetünkben élő felvidéki magya-

roknak, akik életük útján elakadtak,

tartós szorongástól szenvednek, te-

hetetlennek érzik magukat, vagy nem

találják a kiutat problémájukból. 

Jelenleg nyolcan alkotjuk a cso-

portot, a végzettséget illetően több-

„Mi fáj? Gyere, mesélj…!”
Kocsis Károly

pus eltér egymástól, s egyik sem jó

vagy rossz. A fejlesztés előrehalad-

tával derül ki, hogy a szülő mennyi-

re lesz partnere a szakembernek,

mennyire szeretné érteni az össze-

függéseket, hogy a gyógypedagó-

gus, konduktor vagy pszichológus

mit miért csinál és ajánl a terápiás

foglalkozások után. Ha egy szülő

nem látja át a fejlesztés lényegét, és

nincs jelen a foglalkozáson, nem

várható el, hogy a terápiának

ugyanolyan hatása legyen, mint

amikor a szülő érdeklődő, s ismeri a

terápiák mögött meghúzódó kap-

csolatot. Utóbbi esetben könnyeb-

ben meg tudja érteni, hogy gyerme-

ke fejlődése miért késik, és miért

más, mint a tipikusan fejlődőké, s

képes elfogadni ezt a helyzetet.

Tudni fogja, miért fontos a foglal-

kozások alatt a sok mondókázás,

hogyan segíti a hintázás a gyermek

idegrendszeri érését, mi rejlik a já-

ték mögött.  

Így könnyebben rá tud hangolód-

ni gyermekére, s a terápiákon ka-

pott tanácsokat, kijelölt gyakorlato-

kat nagyobb sikerrel végzik el ott-

hon. Nem mellesleg neki is fontos

visszaigazolás, ha csemetéje már

otthon is képes és hajlandó elvégez-

ni a fejlesztőszobában begyakorolt

feladatokat.  

Kommunikáljunk, 

de hogyan?

Talán a legnehezebb dolog közöl-

ni a szülővel gyermekének problé-

máját, lemaradását. Ilyenkor fontos,

hogy ne csupán ismertessük a té-

nyeket, hanem tapintatosan és ért-

hetően mondjuk el, mit figyeltünk

meg a felmérés alatt, s mit gondo-

lunk az ilyen viselkedés vagy fejlő-

dési elakadás okáról. Emellett ne

felejtsük el kiemelni az ügyes rész-

képességeket, sőt én a pozitív dol-

gok kifejtésével szeretem kezdeni

mind a felméréseket, mind a foglal-

kozás utáni beszélgetéseket. 

Jellemző, hogy a szülők az első

komplex vizsgálat után ritkán mon-

danak nemet az általunk felkínált

terápiákra, a sokk – hogy valami

nincs rendben, és gyermekük fej-

lesztésre szorul – hatása nagy, s jó

ideig eltart. Idővel azonban kéte-

lyek támadhatnak, vagy túlzott el-

várásokkal kezdhetnek bele a közös

munkába, esetenként egyszerűen

csak elfáradnak. Ezért elengedhe-

tetlennek tartom a fokozatosságot a

fejlesztés során. Fokozatosságon

pedig azt értem, hogy ne zúdítsunk

egyszerre túl sok információt a szü-

lőre, haladjunk lépésről lépésre a

fejlesztés során, abban a tempóban,

ahogy a gyermek idegrendszere és a

szülők teherbíró képessége lehetővé

teszi. Nagyon fontos, hogy nyíltak

és őszinték legyünk egy-egy terápia

felvetésekor, illetve felkészítsük a

szülőket, hogy akár több hónapon

át tartó folyamatnak nézünk elébe,

míg végül elérjük a pozitív válto-

zást.  

Láthatjuk, a szülőnek és a szakem-

bernek nem kevés munkája van ab-

ban, hogy kölcsönös bizalmi kapcso-

lat alakuljon ki kettőjük, jobb eset-

ben hármójuk (igen, az apukákról se

feledkezzünk meg) között, ahol fó-

kuszban a gyermek fejlődése van.

Összefoglalva

A két fél kiegyensúlyozott kap-

csolatának kulcsa a kölcsönös tisz-

teletben, empátiában és kommuni-

kációban rejlik. Meg persze a türel-

men és optimizmuson is múlik, hi-

szen minden gyermek más, így

minden egyes probléma megoldásá-

hoz egyéni út vezet. Ennek a meg-

találása, új megoldások alkalmasnak

bizonyulása tudja elhozni a leg-

szebb pillanatokat. S a megfelelően

alakult kapcsolat rengeteg szerete-

tet és megbecsülést ad mind a szak-

embernek, mind a családoknak.

(A szerző a komáromi Artis Cent-

rum munkatársa.)
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lelki egészség

ségében pedagógusok és lelkészek,

akik mindennapi szolgálatuk végzése

közben gyakran tapasztalják az em-

bereknek, gyülekezetük tagjainak a

problémáit, szenvedéseit. 

Hogy mi is a lelki egészség? 

Kinek és hogyan segíthet egy 

mentálhigiénés segítő? Miért 

lenne ez fontos sokak számára? 

A következőkben erről szeretnék

pár gondolatot megosztani. A lelki

egészség szoros összefüggésben van a

test egészségével. Nincs egyik a má-

sik nélkül. Olyan érzelmi, lelki, társa-

dalmi jóllétet feltételező egyensúlyi

állapot, amely kihatással van arra, ho-

gyan gondolkodunk, hogyan éljük

meg és fejezzük ki érzelmeinket.

Cselekvőképességünket is meghatá-

rozza. Segít abban, hogy megküzd-

jünk a stresszel, meghozzuk döntése-

inket, és kapcsolódni tudjunk mások-

hoz. A lelki egészség minden életsza-

kaszban – a gyermekkortól a kamasz-

koron át a felnőtt- és időskorig –

fontos szerepet kap. Nem egyenlő a

lelki zavarok, betegségek hiányával,

annál sokkal több. A testi egészség-

hez hasonlóan különféle szokásokat

kell kialakítanunk és fenntartanunk

ahhoz, hogy ez az egyensúly fennma-

radjon. Ugyanúgy, ahogy a szomati-

kus tünetek és betegségek megjele-

nésekor orvoshoz fordulunk, a lelki

egészség megroppanásakor is külső

segítségre van szükség. 

Zavar kialakulásához több tényező

is hozzájárulhat. Biológiaiak, mint

például a gének, idegrendszeri elvál-

tozások, élettapasztalati tényezők

csakúgy, mint az abúzus, trauma vagy

krízis.

Milyen lelki tünetekkel 

szükséges segítséget kérni?  

Minden olyan esetben, ha huza-

mosabb ideig testi és lelki enerváltsá-

got, fáradtságot, lehangoltságot, te-

hetetlenséget, döntésképtelenséget

érez. Ha úgy érzi, hogy nincs a he-

lyén. Ha nem kívánja az emberek tár-

saságát, vagy egyenesen viszolyog tő-

le, ezért visszahúzódva, elszigetelten

él. Amikor érzelmi válaszai javarészt

túlzóak. Gyakran ingerült és haragos.

Többször előfordul, hogy munkája

során vagy a kapcsolataiban nem

tudja megélni a spontaneitást, kreati-

vitást. Problémáival szemben elégte-

lenek a kudarcfeldolgozó és megküz-

dő stratégiái. Nem tud megbocsátani,

elengedni, gyászolni. Nem képes sa-

ját, illetve mások testi szükségletei-

nek kielégítésére. Nehézséget okoz

szeretetet adni és kapni. A felsorolt

életérzések, akadályok, helyzetek ki-

alakulása és tartóssá válása feljogosít-

ja arra, hogy külső segítséghez folya-

modjon.

A mentálhigiénés 

segítő kapcsolat  

Egy-egy konzultáció időtartama

50 perc. Az első találkozáskor meg-

beszéljük a kereteket, és szóbeli meg-

állapodással meghatározzuk a talál-

kozások, foglalkozások számát,

amely 4–10 lehet. A segítő beszélge-

tésben a segítő meghallgat, figyel,

visszatükröz gondolatokat, érzelme-

ket. Összefoglalva, kiemelve rávilágít

dolgokra. Ennek következményeként

a kliens új összefüggéseket láthat

meg, megtapasztalhatja önmaga elfo-

gadását. A segítő kapcsolat közös fel-

tárómunka, melynek végkifejlete ön-

magunk mélyebb megértése, énké-

pünk elfogadása. Pozitív, gyógyhatása

többek között az újrakapcsolódás

megélésében is megjelenik. Ez nem

terápia. Nem diagnosztizálunk, és

betegséget nem gyógyítunk, de kom-

petenciánkba tartozik a felismerése s

a megfelelő szakemberhez (pszicho-

lógus, pszichiáter) való továbbirányí-

tás. 

A témaválasztás minden esetben a

kliens döntésétől függ. Segítőként

nem bírálunk, nem adunk tanácsot,

nem oktatunk ki, hanem teljes diszk-

réció mellett feltétlen elfogadást,

együttérzést és hiteles jelenlétet biz-

tosítunk. Megteremtjük a lehetősé-

get ahhoz, hogy önmaga lehessen, és

kibontakoztassa önmagát. Mi kísé-

rők vagyunk az útján, mert életének

mindenki maga a legavatottabb szak-

értője. 

A foglalkozásoknak köszönhetően

újra rátalálhat belső erőforrására,

mely többek között az önállóságát

hozza meg. Ennek köszönhetően lel-

kileg megerősödve kiléphet megre-

kedt állapotából. A lépés, a haladás

felszabadító hatással segít rátalálni a

helyes irányra. A kimondott szavak

felismerésekhez vezethetnek. A visz-

szaszerzett bátorság és önbizalom

hozzájárul ahhoz, hogy merje megél-

ni és kifejezni érzelmeit. Emócióin-

kat általában negatívaknak vagy po-

zitívaknak könyveljük el, de bármi-

lyen előjelűek legyenek is, nagyon lé-

nyegesek, mert iránymutatóak abban,

hogy az adott élethelyzetben hol tar-

tunk (pl. ha irigységet érzünk, elgon-

dolkodhatunk azon, hogy miért buk-

kan fel bennünk, és mit kellene ten-

nünk, hogy újra elégedettek le-

gyünk). Motiválhat, mozgósíthat

bennünket abban, hogy többet dol-

gozzunk magunkon. Környezetünket

és körülményeinket a legtöbbször

nincs módunkban megváltoztatni,

ahogyan egy másik embert sem, de

hozzájuk való viszonyunkat igen. Ez

a folyamat átalakítja gondolkodásun-

kat, érzelmi megnyilvánulásainkat,

így mi is változunk, illetve példát

mutatva lehetőséget adunk arra, hogy

a körülöttünk élők is változzanak.

Ha megszólították a fenti sorok,

akkor jelentkezzen a +421-944-944-

000-s telefonszámon vagy a

meghal lgat lakkn@gmail .com

e-mail-címen, majd egy névjegyzék-

ből kiválaszthatja azt a segítőt, akinek

bizalmat szavaz. A találkozások hely-

színe Révkomárom. 

„Mi fáj? Gyere, mesélj…”

(A szerző mentálhigiénés segítő.)
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tandemtúra

A korlátok nélküli sportolásra sze-

retett volna lehetőséget teremteni a

szentendrei Paradicsom Turisztikai,

Kulturális és Sportklub, amikor szlo-

vákiai, romániai, csehországi és auszt-

riai partnerekkel közösen nemzetközi

konferenciasorozatot szervezett hoz-

zá tartozó demonstrációs kerékpártú-

rával, 24 résztvevővel. A tíznapos

„gördülő” program július utolsó har-

madában az Erasmus Sport+ pályázat

támogatásával valósult meg. Eredeti-

leg 2021-re tervezték, de a koronaví-

rus-járvány miatt kétszer is módosíta-

niuk kellett az időpontot. A szervezők

úgy találták, hogy a fizikai, gazdasági

vagy mentális korlátok miatt akadá-

lyozott emberek számára a legmegfe-

lelőbb sportolási forma a tandem-ke-

rékpározás: olyan kerékpár használata,

amelyen egymás mögött két, de akár

több személy is ülhet. A járművet az

elöl ülő személy irányítja, a hátsó csak

pedáloz. Fontos közöttük az össz-

hang, és ha különbözőek a fizikai

adottságaik, kompromisszumot is kell

kötniük a ritmusban.  

*  *  *

A Duna mente 

az egyik legszebb útvonal 

A szlovákiai résztvevők számára

nagy kihívást jelentett a túra, hiszen

korábban nem sok tapasztalatuk volt

tandemmel. Köteles László, a Szepsi

és Környéke Társulás vezetője, a hon-

ismereti kerékpártúrák korábbi szer-

vezője akkor találkozott vele először,

amikor két éve az egyik résztvevő azt

kérte tőle, hogy elvihesse a túrára egy

látáskorlátozott ismerősét. „A feltéte-

leket ugyan egészségesekre szabtuk,

de belementünk, és örültünk neki; a

többiek is megtapasztalhatták a rá-

szorultak helyzetét. Kellemes megle-
petés volt számunkra, hogy az illető

igyekezett beilleszkedni a közössé-

günkbe, és fizikailag is bírta velünk,

pedig keresztül kellett jönni a törté-

nelmi Abaújt és Gömört elválasztó

Érchegységen. Ez nekünk is pluszt

adott: minden megállónál odament

hozzá valaki, és igyekezett elmagya-

rázni, mit látunk, s mit érdemes tudni

róla. Ez a jól sikerült találkozó lett az

egyik ösztönzője annak, hogy vonjuk

be a látáskorlátozottakat egy olyan

kerékpáros rendezvénybe, mely össze-

köti Bécset, Pozsonyt, Győrt, Komá-

romot, Párkányt és Budapestet. Azok,

akik akkor velünk voltak, felkértek,

hogy segítsek az útvonalszervezésben.

Örömmel vettem részt benne” – ma-

gyarázza. Hozzáteszi, hogy testközel-

be kerülni látáskorlátozott társakkal

az ő számukra is új volt. Egyrészt el

kellett őket fogadni, másrészt viszont

kivívták a csodálatukat, ahogy zokszó

nélkül tudtak alkalmazkodni. „Az

ember a mindennapokban apróságok

miatt is képes panaszkodni, elrontani

a kedvét. Ezek a fiatalabb és középko-

rú emberek mennyivel nehezebb súlyt

cipelnek, mennyivel nehezebb kereszt

nyomja a vállukat, és egyetlenegy pa-

nasz sem hangzott el. Végül az útvo-

nalat sikerült teljesítenünk. Imáink

meghallgatásra találtak – kértük, ne-

hogy baleset legyen. Képletesen szól-

va csak egyetlenegy emberbe csapott

bele többször is a villám, az pedig én

voltam: nekem romlott el a kerékpá-

rom, nekem lyukadt ki rajta a tömlő,

én estem el legelsőnek, amikor egy

kamion megrázott bennünket, és

utoljára is, amikor Pesten fellökött

bennünket egy autó. Szerencsére

mindig megúsztam, és másokon sem

esett egy horzsolás sem. Sajátos hoza-

déka a Covidnak, hogy lendületet ka-

pott a kerékpározás, a Duna mente
pedig az egyik legszebb útvonal. Ne-

hézségek azonban még Ausztriában is

előjöttek. Bécsben hihetetlenül ügye-

sen voltak kijelölve az útvonalak,

mégis eltévedtünk.” 

Köteles László az egész túrát pozitív

élményként élte meg. „Lehet, hogy

adódtak kisebb-nagyobb nehézségek,

félreértések, de közvetlen kapcsolat-

ban lenni látáskorlátozottakkal vagy

olyanokkal, akiknek nincsenek végtag-

jaik, számomra nagyon tanulságos

volt. Jó érzés volt, hogy miközben a

többnyelvű közegben az angol volt a

közvetítőnyelv, mi, itteni magyarok a

szlovák segítségével is tudtunk közve-

títeni a szlovák, cseh, magyar vagy ma-

gyarul beszélő résztvevők között. A

programba igyekeztem bevinni, hogy

kicsit megismerjük a honunkat,

ugyanis három koronázó várost kötöt-

tünk össze a Duna mentén. Tudtunk

beszélni az útközben látottakról, el-

végre valamennyi résztvevő a valami-

kori Monarchia lakosainak leszárma-

zottja volt, tehát a történelmünk, érté-

keink közösek. Mikor megálltunk a

Duna-parton a visegrádi várral szem-

ben, hárman is kérték, mondjam el,

hogyan néz ki a vár, hiszen annyit hal-

lani a visegrádi négyekről. Több mint

400 kilométert tettünk meg együtt, ki-

fogtuk a legnagyobb hőségeket, de az-

zal a tudattal búcsúztunk, hogy lehet-

nek köztünk épek, egészségesek és

olyanok, akik bizonyos fokig segítség-

re szorulnak, van értelme, s mind a két

felet gazdagítja mind emberileg, mind

pedig tudás szempontjából. Remélem,

lesz még lehetőségem ilyenre.”

*  *  *

Egyedüli női pilóta a csapatban

Köteles László angolnyelv-tudásá-

nak és kerékpáros múltjának köszön-

hetően kérte fel a kassai Reiter Flórát,
hogy legyen a szlovákiai rész projekt-

A sport mindenkié – 
gördülő sportkonferencia
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menedzsere. Ő szívesen mondott

igent a felkérésre. 

– Az út során sok akadállyal szem-

besültek?

– A résztvevők 40%-a látássérült

volt, ezért esett a választás tandembi-

ciklire; ezeket a Paradicsom Klub biz-

tosította. Egy egészséges vezetett egy

sérültet vagy kevésbé egészségeset. A

vakokon kívül voltak, akik lelki prob-

lémával, epilepsziával küzdöttek, volt

asztmás, cukorbeteg. Nehéz tíz napot

úgy vállalni, hogy az ember az egész

idő alatt ki van téve az időjárás vi-

szontagságainak. 

Az okozta a nehézséget mindjárt az

elején, hogy négy profi osztrák vezető

a koronavírus miatt karanténba ke-

rült, így házigazdák nélkül marad-

tunk Bécs közepén. Az út során is vé-

gig megszenvedtük a négy vezető hi-

ányát. A szervezéskor ügyelni kellett

volna, nehogy ilyen helyzet állhasson

elő. Nehézség volt az is, hogy azt re-

méltük, az indulásig mindenki meg-

tanul tandemen biciklizni, de nem ez

történt. 40 éve kerékpározom, de a

tandem nekem sem volt egyszerű.

Egyébként én voltam az egyetlen női

pilóta a csapatban. Nagyon megküz-

döttünk a reklámpanelekkel is, ame-

lyeket húztunk, mert méretük eltért a

keretétől, ráadásul tömör anyagból

készültek, nem lyukacsosból, s emiatt

sok borulás történt, a Duna mellett

ugyanis állandóan fúj a szél. Ezért le-

szereltük és csak a városokon belül

húztuk őket. 

– Végig kijelölt bicikliúton tudtak

kerekezni?

– Tulajdonképpen nem volt minde-

nütt út. Hiába reklámozzák, hogy ez

az EuroVelo 6-os végigmegy Euró-

pán, rengeteg befejezetlen, kijelölet-

len szakasza van; ilyenkor lementünk

az autóútra. Az autósok általában

rendesek voltak, de megtörtént, hogy

belénk kötöttek, nem akartak áten-

gedni bennünket a zebrán. Nagyon

résen kellett lennünk: nagy felelősség,
hogy a mögöttünk ülő látássérült

nem látja, mi történik, esetleg a nyel-

vet sem beszéli, de a kiabálást érzéke-

li, nem tud koncentrálni, s jönnek az

esések. Olyan is volt, hogy tolnunk

kellett a biciklit, mert még nem épült

meg az adott szakasz. Kellemetlen

volt, hogy az út mentén nem volt

WC. Nem mindenki tud lemenni az

első bokorig, mert tíz méter magas a

töltés. Ha az ember egyedül megy, ta-

lán fel sem tűnik az ilyesmi.

– Ezekre a dolgokra felhívták az il-

letékesek figyelmét?

– Szerettük volna, de sajnos, sem a

bécsi, sem a pozsonyi, sem a budapes-

ti önkormányzat nem tartotta fontos-

nak a velünk való találkozást. Sporto-

lóink is készültek kérdésekkel, de

nem volt kinek feltenniük őket.

Egyedül a győri önkormányzat vett

bennünket komolyan. Tőlük sok in-

formációt kaptunk.

A honismereti kerékpártúra részt-

vevői önkéntes segítőként eljöttek

közönséges biciklivel kísérni bennün-

ket minden útszakaszon, hogy ne té-

vedjünk el. Budapesten például eleve

nem autósútvonalra kellett tervezni,

hanem úgy, hogy fel tudjunk menni a

járdára. Ilyenkor tudatosítja az ember

azt is, hogy milyen sok járdának a kö-

zepén vannak villanyoszlopok, és ke-

vés a hely arra, hogy akár jobbról, akár
balról el tudjunk menni mellettük. A

járdaföljárók is sokszor akadályt ké-

peztek Budapesten. Pozsonyban,

amikor októberben a workshopunkat

tartottuk, a Duna-parton átépítés

volt. Reménykedtünk, hogy júliusra

befejezik, és lesz út. Hát nem volt, rá

kellett mennünk az autóútra.

– Szükség volt karbantartásra?

– Rengetegszer. Köteles László volt

a sereghajtó, a műszaki brigád. Ren-

geteg volt a defekt, leesett a lánc. A

tandemet másként kell beállítani,

mint a normál biciklit, mert több lánc

van rajta. Aki hátul ül, nem tud irányt

váltani, és többnyire sebességet sem.

Az elülsőnek kéziféke, a hátsónak

kontraféke van. Nagyon érdekes világ.

Hál’ istennek megoldhatatlan problé-

ma nem volt, illetve szükség esetére

volt pótbicikli az autóban. 

– A városokban szabad téren kon-

ferenciát tartottak meghívott vendé-

geknek, és a járókelők is bekapcso-

lódhattak. Miről szóltak ezek a be-

szélgetések?

– A workshopunkat, amely a sport-

ról szólt, úgy építettük fel, hogy az

összes résztvevőnek megfeleljen,

küzdjön bármilyen problémával. A

túra célja a figyelemfelkeltés volt, il-

letve bevezetni az inkluzív, befogadó

sport fogalmát a mindennapi éle-

tünkbe. Át kell formálni az emberek
gondolkodását, és tenni kell azért,

Pozsony. Előtérben jobbról a második Reiter Flóra. Az állók közt baloldalt 
a Carissimit képviselő Bauer Edit, mellette Köteles László
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hogy tisztában legyenek vele: az is tud

mozogni, sportolni, akinek speciális

vagy paraigényei vannak. Ösztönözni

szerettük volna az aktívabb életre

azokat is, akiknek nincs semmi bajuk,

de csak a mobilt simogatják. Az ön-

kormányzatoknak és az államnak is

szerettük volna felhívni a figyelmét,

hogy más csoportok is vannak hátrá-

nyos helyzetben, pl. kismamák baba-

kocsival. Ikergyerekeim vannak, és

egy babakocsi megrakva 70 kiló. Be-

vásárláskor külön útvonaltervezésre

volt szükség, hogy mit hol vegyek

meg. Orvoshoz elmenni vagy a kul-

túráról már nem is beszélve. Tehát azt

szeretnénk, ha a gazdaságilag hátrá-

nyos helyzetben levő csoportoknak is

próbálnának valamilyen lehetőséget

teremteni.  

A reklámpanelekre a gördülő kiál-

lítás anyaga került: sportolókat ábrá-

zoló felvételek különböző sportágak-

ból, egészséges sportemberekről és

inkluzív sportokról. Volt velünk sok-

sok sportoló, aki nem látott, a pozso-

nyi konferencián kéz, a győrin láb

nélküli úszó, Pozsonyban jégkoron-

gozó láb nélkül. A parajégkorongban

a játékosok speciális szánkóban ül-
nek. A szlovákiai csapat kint volt Pe-

kingben a paralimpián, s egyik klub-

társuk, Dávid Korman tartott ne-

künk előadást Szánkón Pekingig

címmel. A látássérült résztvevők

megtapogathatták a szánkót – nyá-

ron korcsolya helyett görkorcsolyát

szerelnek rá. Elképzelem, hogy a ke-

rekesszékes fiatal, akik négy fal közé

szorult, ennek a sportnak köszönhe-

tően kiélheti minden mozgásigényét.

Az érsekújvári paraúszó, Kemény

Viktor fényképe is rajta volt a pane-

len, ő is élvezetes előadást tartott Po-

zsonyban. Négyszemközt megkér-

deztem résztvevőktől, hogy ha újra

kezdhetnék az életüket, vagy ha a ke-

zükben lenne a döntés, hogy mit nél-

külöznének, kezet, lábat vagy szemet,

mindenki ugyanazt az állapotot vá-

lasztotta, amelyben él. Ez bizonyíté-

ka volt annak, hogy teljesen kiegyen-

súlyozott, önmagukkal elégedett em-

berek. Akinek nem volt lába, azt

mondta, hogy nem tudna kéz nélkül

élni, akinek keze nem volt, láb nélkül

nem tudna. Nagyon érdekes világ.

Megszoktuk, hogy most panaszkod-

ni kell, ez a divat. És ezek az emberek

nem panaszkodnak.  

– Készül kiadvány, amelyben ösz-
szefoglalják a tapasztalataikat?

– Igen, a projekt lezárásaként készül

egy használati útmutató, amelyben

megírnánk a tapasztalatainkat, hogy a

jövőben mire kell odafigyelni, ha va-

laki hasonló rendezvényt szeretne

szervezni. Az utolsó napon végigkér-

deztük a résztvevőket és a szakembe-

reket. Utóbbiak szerint a látót és a

nem látót rokonszenv alapján kellett

volna összepárosítani, s időt kellett

volna hagyni az ismerkedésre, hogy

természetes módon alakuljanak ki a

párok. A mi biciklisagyunk azt

mondta, hogy kiló, méret és fizikai

kondíció szerint kell a párosítás. A lá-

tássérült elsősorban bizalmi kérdés-

nek tartja, tehát maga szeretné kivá-

lasztani a társát, akiben teljesen meg-

bízhat. 

– Mit adott ez a program Reiter

Flórának? 

– Rengeteg önbizalmat. Korábban

voltak dolgok, amelyeket nem mer-

tem vállalni, vagy elutasítottam, mert

fizikai képtelenségnek gondoltam.

Meg vagyok győződve róla, hogy

ezek után nem lesz olyan projekt,

amelyre azt mondom, hogy lehetet-

len. A két hét, illetve hogy sikerült

minden kihívásnak megfelelni és fizi-

kailag teljesíteni, nagyon segített a lel-

kemnek. S főleg az, amit előzőleg

nem is feltételeztem, hogy két-három

nap múlva már látni, hogy a vakok

hogyan viselkednek, mikor komfort-

érzetük van. Lekopíroztam azoktól,

akikről gondoltam, jól csinálják, ho-

gyan viselkedjek. Észrevettük, hogy

szeretnék tudni, hogy éppen hol va-

gyunk; ki van előttük, mögöttük,

ugyanúgy, mint amikor egy látó bi-

ciklis körülnéz. Volt egy kiáltásunk: a

»voi, voi, voi«. Valaki elkiáltotta ma-

gát, hogy »voi«, a többiek rávágták,

hogy »voi, voi, voi«, és akkor már pon-

tosan tudták, kivel versenyzünk, kit

előzünk. A gyakorlottabb pilótáktól

lestem el, hogyan mondják el az utas-

nak, hogy jobbra kukoricaföld van,

balra a város, a hainburgi vár, egy nagy
kereszteződés, háttérben a párkányi

Budapesten a Duna-parton. Jobbról piros pólóban Nagy Anikó.
(Kubatovics Áron felvételei)
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hegyek… Nagyon megerőltető volt,

hogy négyszáz kilométert nemcsak

letekernünk kellett, hanem végigbe-

szélni is. A gondolataim elkalandoz-

tak, aztán visszahoztak. Éreztem,

hogy itt vannak a hársfák, érezni lehe-

tett a levendulát, a pipacsot, a szellőt,

erősödött a szél a Duna mellett. Egé-

szen más, kifinomult érzékekkel jöt-

tem haza, megtanultam, hogy nem-

csak a szemmel lehet látni.

Volt ennek a túrának más jellegű

hozadéka is. Korábban voltak olyan

pillanatok, amikor kétségeim voltak,

hogy mennyire tudom majd tartani

magam. Azt mondják, az a legrosz-

szabb, ha a fogyatékos ember érzi,

hogy a másik sajnálja. De miután ez a

csapat összerázódott, egy percig sem

jutott eszembe, hogy valakit is sajnál-

jak. Ugyanúgy buliztunk: szombat

van, menjünk diszkózni. Az más do-

log, hogy nem maradt rá erő, de a

szándék, az megvolt. Teljesen normá-

lis emberek, baráti volt a hangulat.

Nagyon remélem, hogy lesz folytatá-

sa, és ha sikerül belőle hagyományt

teremteni, akkor egyre több felvidéki

magyar fogyatékossággal élő jön el,

vagy lesznek, akik eljönnek pilótának.

Önkéntesek jelentkezését is fogadjuk.

*  *  *

Új emberek, új kultúrák

A túra egyik résztvevője volt a ma-

gyarországi Nagy Anikó, akinek az

úton Reiter Flóra is a kísérői közé

tartozott. Hálásan gondol vissza rá.

Rendkívül jó szervezőkészségét, gon-

doskodó természetét, segítőkészségét

emelte ki. Anikó korábban az aliglá-

tók csoportjába tartozott, most már

gyakorlatilag vaknak mondható. Ko-

raszülöttként inkubátorba került, oxi-

géntúladagolás miatt veszítette el a lá-

tását. Jelenleg pszichológiát tanul Pé-

csen, korábban jogot és gyógypeda-

gógiát Budapesten. 

Elmesélte, hogy nagy divat a látás-
sérülteknek a testnevelés alóli felmen-

tése, de szerencsére vele nem ez tör-

tént. A gimnáziumban elkezdett lova-

golni, ez volt az első igazi kapcsolódá-

sa a sporthoz. Először 2012 januárjá-

ban vett részt teljesítménytúrán, ame-

lyet egy nagyobb csoport látássérült

ember számára szerveztek, 30 kilo-

méteres távon. Több vakvezető kutya

is volt velük. Adott időn belül kellett a

távot teljesíteniük, ráadásul szakadó

hóban. Mindenkinek volt látó kísérő-

je, a kutyákat elengedték – nekik is

megadták a szabadságot. „Jó érzés

volt, a szabadság érzése – nyilván

amellett, hogy koncentrálni kellett,

nehogy elmaradjak az előttem hala-

dótól. Még nagyobb szabadságot ad a

futás: nagyon szeretek futni. Van Ma-

gyarországon a Látássérültek Szabad-

idős Sportegyesülete (Láss), az ő futá-

saikra jártam ki a vakvezető kutyám-

mal és látó kísérővel a Margit-sziget-

re. A kutyát elengedtük, ő is végigfu-

totta velünk az 5,3 kilométeres kört.”  

Anikó azt is elmagyarázta, hogy ál-

talában a látássérült szeret belekarolni

a látó emberbe. A vezető egy lépéssel

előtte halad, és ha elfelejtene szólni,

hogy pl. lépcső következik, ő akkor is

megérzi, hiszen előtte megy. A na-

gyon profi futók nem karolnak egy-

másba, hanem egy kendő vagy egy

speciális kötél két végét fogják. 

Tandemkerékpározni is ugyanezzel

az egyesülettel kezdett, különböző tú-

rákon vett részt a szervezésükben. Az,

hogy a mostanira eljut-e, az utolsó

pillanatig kétséges volt. Egészségi

problémái adódtak, és a kutyáját sem

volt egyszerű elhelyezni tizenegy

napra. Végül minden megoldódott.

„Vasárnap délután autóval kivittek

bennünket Bécsbe, a kerékpárokat

egy másikkal hozták utánunk. Mi,

néhányan látássérültek utaztunk így

Magyarországról, a többi országból

különbözőféleképpen jöttek, vonattal,

repülővel… A hétfő konferenciával

kezdődött Bécsben. Délután volt

World Café (strukturált beszélgetés,
amelynek célja elősegíteni a résztve-

vők között a nyílt és szoros kapcsola-

tot egy témakör kapcsán – a szerk.)

mind az öt ország résztvevőinek je-

lenlétében. Majd kipróbálhattuk a

tandemkerékpárokat, és megpróbál-

tuk összerakni a párokat a következő

tíz napra. Az azért igényelt némi

szervezést. Fontos, hogy magabiztos

legyen a vezető, hogy mekkora a súlya

annak az embernek, aki hátul ül. Ha

egyenlőtlen a súlyelosztás, az nem

nyerő, és sajnos, volt is ilyen tapaszta-

lás az első tekerős napon. Egy nap

konferencia, egy nap tekerés – így

történt.” 

A terepet nem tartotta fárasztónak

Anikó, hiszen síkvidéken mentek a

Duna mellett. „Számomra a túra a tá-

vok és a meleg miatt volt inkább fá-

rasztó. Napi átlagban nyolcvan, de

volt, hogy akár 110 kilométert is

mentünk, ez igen sok. A Párkány–

Budapest szakaszon volt egy megál-

lóhely, belementünk a Dunába kicsit

lehűteni magunkat, ez külön élmény

volt.” 

A biciklizés élményén túl is sok

mindenben gazdagodtak a túra részt-

vevői. Anikónak többek között kiváló

nyelvtanulási és -gyakorlási lehetősé-

get nyújtott. „Rengeteg előadást hall-

gattunk végig. A hivatalos nyelv az

angol volt, Bécsben németül beszél-

tem az ottani szervezőkkel, a csehek-

től megtanultam vagy 30 szót csehül.

Új embereket, új kultúrákat ismertem

meg. Volt pár holtpontom a túra köz-

ben, hogy feladom, pl. a nyereg nem

volt túl kényelmes, de nagyon örülök,

hogy végigcsináltam. Az ember nem

mindennap ruccan ki Bécsbe, igye-

keztem úgy alakítani az estéket, hogy

egy látó kísérővel elmehessünk várost

nézni. A konferenciák is többnyire a

belvárosokban voltak, hogy minél

több ember felfigyeljen a plakátokra,

amelyeket húztunk magunk után.

Nagy pezsgés, nyüzsgés volt, ezért

most nagy az űr bennem – de egyszer

minden véget ér.”
T. E.
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Júliusban ismét összegyűltek az iro-

dalom- és dalkedvelő fiatalok a Ga-

lánta melletti Taksonyban, hogy

megmutassák, mit tudnak, miközben

szüleik és segítőik társaságában eltöl-

tenek egymással egy kellemes napot.

Mészáros Márta, a település polgár-

mestere szívélyesen fogadta a vendé-

geket, és örömét fejezte ki, hogy a

taksonyi művelődési ház már máso-

dik alkalommal ad otthont ennek a

csodálatos rendezvénynek, ezzel tudja

támogatni ő és az önkormányzat.

Mint mondta, jó érzés, jóindulat, se-

gítség és szép szó nélkül az élet mit

sem ér. 

A tizenharmadik versfesztivált a

Galántai Értelmi Sérülteket Segítő

Társulás és a Carissimi Nonprofit

Alap szervezte. Zseliztől Szencig so-

kan eljöttek azok közül, akik kezdet-

től részesei, ugyanakkor olyan új sze-

replőket is köszönthettünk körünk-

ben, akik miután hírét vették az ese-

ménynek, maguk is szerettek volna

bemutatkozni rajta. Hallottunk meg-

ható, szomorkás költeményeket, má-

sok vidám produkciókkal nevettették

meg a közönséget. Egyaránt tapsol-

hattunk klasszikusok és kortárs szer-

zők műveinek, s a Petőfi-emlékév al-

kalmából természetesen a költőóriás

verseiből is sokan választottak. Foly-

tatva a hagyományt, Mészáros And-

rea tanárnő ösztönzésére ismét eljöt-

tek a galántai Kodály Zoltán Gimná-

zium tanulói. Szőcs Emese énekkel,

Stósz Mária és Tóth Dani néptánccal

teremtett remek hangulatot, és siker-

rel oldotta egyes szereplők lámpalá-

zát. Busánszky Máté a zsűriben is

helytállt, emellett szavalattal és bű-

vészmutatvánnyal szórakoztatta a

nagyérdeműt. A zsűri tagja volt még

Zupko Mária és Zsidó János a Caris-

simi Nonprofit Alap képviseletében,

valamint Bodri Eleonóra rádiós szer-

kesztő-műsorvezető, akinek kedves

hangját mindenki ismerte. Most sze-

mélyesen is találkozhattak vele. Meg-

hatottan hallgatta végig és értékelte a

produkciókat. „Első alkalommal va-

gyok ezen a rendezvényen. Már régó-

ta készültem rá, mert hallottam róla,

és mindig nagyon jó híre volt; s mivel

én is szavaló vagyok – szavalóként

kezdtem a pályafutásomat –, kíváncsi

voltam, hogy ezeknek a fiataloknak

mit ad az irodalom, a könyvek, versek,

a próza, a mesék. Megtapasztalhat-

tam, hogy nemcsak önmaguknak sze-

reznek ezzel örömet, hanem a hallga-

tóságnak is. Le a kalappal, fantaszti-

kus és megható, emellett vidám elő-

adásokat is hallhattunk. Köszönet a

szülőknek és a pedagógusoknak, akik

ezeket a fiatalokat felkészítik, segíte-

nek nekik a szöveg megtanulásában.”

A fellépők, akik hosszú hetekig ké-

szültek a bemutatkozásra, munkájuk

megérdemelt jutalmaként élvezhették

Petőfi Sándor A helység kalapácsa cí-

mű komikus eposzát. Gál Tamás

színművész nagyszerű előadásában

követhették végig széles tenyerű Feje-

nagy, azaz a helység kalapácsa, sze-

mérmetes Erzsók, a lágyszivü kántor

vagy Harangláb, a fondor lelkületű

egyházfi történetét.

Ahhoz, hogy az élményekkel teli

nap megvalósulhasson, sokak munká-

jára, támogatására volt szükség. A ga-

lántai szervezet anyukái finom süte-

ménnyel kedveskedtek, a taksonyi

polgármester asszony a falu szülötté-

nek, Viktória Ella Medekovának Jojó

papagáj kalandjai című könyvét aján-

dékozta a szereplőknek, Bárdos Ág-

nes televíziós szerkesztő ugyancsak

könyvvel, Balla Igor, a Kobold zenekar

vezetője könyvvel és CD-vel lepte

meg a fellépőket. A Slovnaft Rt. pedig

anyagilag támogatta a rendezvényt.

*  *  *

A nagyszülői szeretet

A párkányi Tóth Attila talán egy-

szer sem hagyta ki a versfesztivált.

Kezdetben nagyszülei kísérték el, öt

éve azonban már csak a nagypapája;

nagymamája ugyanis váratlanul el-

hunyt. Szomorú történetüket a 83

éves nagypapa, Simon István mesél-

te el.

Életüket tragédiák sora árnyékolta

be. Két lányuk és két fiuk volt. Egyik

vejük, Attila édesapja a párkányi pa-

pírgyárban szenvedett halálos mun-

kabalesetet. Tíz évvel később, 1998-

ban Attila súlyos beteg édesanyját is

elveszítette. Pista bácsiék lányuk halá-
la után magukhoz vették a tizennégy

Jó volt megint együtt lenni

A zsűri. A kép jobb szélén Pék Anna, a galántai szervezet elnöke.
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éves Attilát és nyolcéves öccsét. „A ki-

sebbik lányunk meg a fiunk is otthon

volt még, amikor befogadtuk az uno-

kákat, de nem akartuk, hogy gyer-

mekotthonba kerüljenek” – magya-

rázza.

A fiatalabbik unoka azóta családot

alapított, Attila, aki gyermekkori agyi

bénulásban szenved, végig nagyszülei

szerető gondoskodására szorult, és a

nagymama halála után megint el kel-

lett gondolkodni a jövőjéről. „A fele-

ségem ötödik éve lesz, hogy meghalt.

Epével műtötték, és szövődmény lé-

pett fel nála. Korábban megbeszéltük,

hogy amelyikünk megmarad, Attila

azzal lesz. Mikor magunkra marad-

tunk – én vagyok a gyámja –, arra

gondoltam, hogy elmegyünk valame-

lyik öregotthonba, hogy hozzászok-

jon ahhoz a környezethez. De a lá-

nyom nem engedte. Ameddig bírom,

csinálom, ha meg már nem fogom

bírni, majd ő elvállalja. Arról szó sem

lehet, hogy valamilyen intézetbe ad-

jam. Azt mondja a lányom, tartozik

annyival a testvérének, hogy magához

vegye a fiát. Párkányban él, minden

vasárnap eljön főzni, hét közben pe-

dig én megfőzök. A mosás sem gond,

hiszen van mosógép, belerakom a ru-

hát. Neki sem él a férje, munkába me-

net összeesett és meghalt. Az egyik

fiunk szintén a papírgyárban halt

meg; jött egy nagy vihar, és rácsapó-
dott a vaskapu. A másik fiunk Muzs-

lán lakik, oda nősült. Mióta meghalt a

feleségem, ketten élünk a kétszobás

lakásban. Attila naphosszat a számí-

tógép előtt ül, a Dankó rádió a min-

dene, meg a sport a tévében. Ha éne-

kesek jönnek a kultúrházba, eljárunk

a fellépéseikre. Sajnos, a környéken

nincs olyan magyar intézmény, ahol

egész nap ellehetne.”  

Attila kedves, udvarias fiatalember.

Érdeklődésemre, hogy hogyan jön-

nek ki a nagypapával, azt felelte: „Kö-

szönöm, jól élünk. Ha Teri néni

(Szűcs Teréz, a Párkányi Értelmi Sé-

rülteket Segítő Társulás elnöke – a

szerk.) hív, járok napközibe. A vers-

fesztiválra mindig készülünk, tavasz-

szal az anyák napjára és karácsonyra

is. Vagy a tanító néni (Hajtman Kor-

nélia tanító néni a Carissimi számos

rendezvényére elkísérte védenceit.

Idén először már nem jött el a vers-

fesztiválra, és augusztusban, 86 éves

korában elhunyt. Sokunknak fog hiá-

nyozni. – A szerk.), vagy Kara Marika

tanítja a verseket. Marika kerekesszé-

kes, és mikor vonattal jövünk a vers-

fesztiválra, sajnos, nem tud eljönni.

Ha otthon vagyok, vagy számítózok,

vagy tévézek.” 

A nagypapa még hozzáteszi, hogy

Attila otthon nem nagyon beszédes,

ha ő nem szólna hozzá, képes volna

napokig hallgatni. A járvány miatt a

klubba is kevesebbet jártak. A sors-
csapásokat pedig el kell viselni. 

*  *  *

„Nyugtalanít, 

ha nem tudok segíteni”

Bakulár Péter Marcelházáról érke-

zett a húgával, Kecskés Erzsébettel.

Először vesznek részt a versfesztivá-

lon, de szemmel láthatóan mindket-

ten jól érzik magukat. Kecskés Erzsé-

bet, akinek a családjában él Péter,

készségesen beszél életükről.

– Nagyon tetszik a versfesztivál, és

örülök neki, hogy van ilyen. A szerep-

lőknek is öröm. Jól érzik magukat, hi-

szen ez nem verseny, hanem lehető-

ség a bemutatkozásra; családias az

egész. Peti is szívesen jött, szeret fel-

lépni. Nehezen tanul szöveget, de

amit tud, azt örül, ha előadhatja. Szí-

vesen énekel, rajzol.

– Mikor fogadták be a családjukba?  

– Szüleink régen meghaltak: apu-

ka 1986-ban, anyuka 2004-ben, de

ő is beteg volt, megviselte apuka

hirtelen halála. Petit magunkhoz

fogadtuk, velünk van mindig, mi

gondozzuk. Ez teljesen természetes,

mert a családban mindkét részről

voltak fogyatékos családtagok. Nem

adták be őket idősotthonba, pedig

akkoriban még gondozási segély

sem volt. Édesanyám testvérét is

gondoztuk, nálunk élt. Mikor édes-

anyám megbetegedett, a másik test-

vér folytatta a gondozását. Édes-

apám családjában szintén volt ilyen

családtag, őt is a lánytestvér látta el.

Én a születésem óta Peti mellett va-

gyok. Három évvel vagyok fiatalabb

nála. Együtt tanultunk meg beszél-

ni, szoktunk le a pelenkáról. Anyu-

kám szerint én tanítottam meg be-

szélni, de már előtte is jártak vele

kezelésekre, fejlesztésekre Pozsony-

ba pszichiátriára, neurológiára. Az-

zal, hogy megszülettem, valószínű-

leg az lett a küldetésem, hogy ha a

szüleink nem lesznek, legyen, aki

tovább fog törődni vele. 
– A családja hogyan reagált?

Nagypapa és unokája
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– Szerencsére a férjem elfogadta, a

gyerekeim pedig együtt nőttek fel ve-

le. Petinek második gyerekkora volt,

mikor velük játszott: teljes átélte. A

fiaim is elfogadták. A kisgyerek úgy

nő föl, hogy nem tesz különbséget az

emberek között: nem azt nézi, hogy

ki kicsoda, hanem hogy mit csinál.

Mindketten egyetemi végzettségűek,

tehát Peti nem hátráltatta őket sem-

miben.

– Férjében nem merült fel, hogy in-

kább adják intézetbe Pétert?

– Őbenne nem, hamarabb bennem,

mert én már jobban el voltam fáradva.

Gyerekkoromban kicsit hátrányos,

megbélyegző volt, mivel abban az

időben még nem fogadták úgy el a

sérült gyerekeket, mint most. Örülök

neki, hogy ilyen irányba fejlődik a vi-

lág: nincsenek úgy elszigetelve, mint

annak idején, és ugyanúgy járhatnak

iskolába. 

– Miért változott meg a vélemé-

nye?

– Az orvos tanácsai sokat segítettek,

és már voltak támogatási lehetőségek.

A bevételünk azonban nem volt ele-

gendő arra, hogy otthon maradjak vele.

Ott volt a két fiunk, dolgozni kellett.

12 órás műszakokat vállaltam, hogy a

férjemmel tudjunk váltakozni. Sokszor

hétvégén is mentem. A gyerekek is

tudtak neki ebédet adni, bármiben se-

gítettek. A család teljesen együttmű-

ködött a vele való törődésben.

– Péter hogyan fogadta, hogy a csa-

ládjukba került?

– Nem történt nála nagy változás,

hiszen mindig nálunk volt. A családi

házban lakunk, anyukám is itt volt ve-

lünk. A legnehezebb időszak akkor

volt, amikor a két gyerek még apró

volt, s anyukáról és Petiről is gondos-

kodni kellett. Sokat segített nekünk

lelki dolgokban a pszichiáter, akihez

jártunk. Pétert úgy tudta irányítani,

mintha az apja lett volna.

– Utólag sem bánta meg? Nem

sínylette meg a családi életük?

– Nem bántam meg. Biztos, hogy

volt az életünkre hatással, de nem

olyasmi, ami válóok lett volna. Örök

gyerek, mindennek tud örülni, kicsi-

ségeknek is. Van ennek előnye is. A

szeretet, amelyet ő tud adni, megfi-

zethetetlen. El kellett fogadni, nálunk

ez természetes. Hogy mit hoz a jövő,

nem tudjuk. Ha egészségünk lesz,

minden így marad.

– A munkáját milyen módon befo-

lyásolta a helyzetük?

– Most a férjem lett a testvérem

gondozója. Az élettapasztalatom so-

kat jelent a jelenlegi munkámban:

szociális terepmunkásként dolgozom.

Segítünk a hátrányos szociális helyze-

tűeknek, munkanélkülieknek, bete-

geknek, nyugdíjasoknak, függőknek,

eljárunk családokhoz. Közgazdasági

középiskolát végeztem, könyvelőként

is dolgoztam, s ezeket a tapasztalatai-

mat szintén tudom használni a végre-

hajtások során, vagy ha adminisztra-

tív teendők adódnak. A munkám tet-

szik nekem. Szívből segítek, örülök is,

ha tudok. Ez még a gyerekkoromban

alakult ki, mert mindig arra neveltek,

hogy a testvéremnek segíteni kell.

Azért hátulütője is van, mert van ben-

nem késztetés, hogy segíteni kell, de

előfordul, hogy én kerülök hátrányba.

Örülök, ha segíthetek, és nyugtalanít,

ha nem tudok.
(t)

Kecskés Erzsébet és Bakulár Péter

Mészáros Márta polgármester könyvet ajándékoz Szűcs Gábornak.
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X. Grace Kupa

Nemzetközi találkozó Nagypakán 
Tíz éve alakult meg a nagypakai

Grace – mozgáskorlátozott és egész-

ségkárosodott emberek egyesülete.

Az alapítók ebből az alkalomból ün-

nepségsorozatot terveztek, melynek

nyitánya az egészségkárosodott és

mozgáskorlátozott emberek nemzet-

közi találkozója volt július elején. Ek-

kor tartották meg a X. Grace Kupát

és a P2P – a mozgáskorlátozott fiata-

lok társadalmi inklúziójának és sze-

repvállalásának erősítése a kortárs se-

gítés erejével elnevezésű Erasmus+

projekt zárórendezvényét.

A jó hangulatú, eseménydús talál-

kozót sok vendég megtisztelte jelenlé-

tével. Eljött Zuzana Stavrovská fo-

gyatékosságügyi biztos, Szabó László,

a Magyar Paralimpiai Bizottság elnö-

ke, Samuel Roško, a Szlovák Paralim-

piai Bizottság főtitkára, magyarorszá-

gi és szlovákiai civil szervezetek kép-

viselői. 

A sportolni szeretők több kategóriá-

ban próbálhatták ki tudásukat; állapo-

tuk súlyosságától függően választhat-

tak a különböző sportágak közül. Ifjú-

sági kategóriát is indítottak. Volt asz-

talitenisz, boccia, asztali foci (csocsó),

célba dobás (darts), íjászat, futball. Az

egészségmegőrző programba a tatai

Áhi Jóga Egyesület elnöke, Bacsárdi

József vonta be az érdeklődőket.

Egységben az erő

„Egy évtized egy civil szervezet

életében sokat jelent, többek közt azt,

hogy létrehozása nem volt hiábava-

ló” – mondta köszöntőjében Sárközi

Tibor elnök, akivel a rendezvény után

megpróbáltuk feleleveníteni az eltelt

időszak történéseit. A múltidézést ki-

csit messzebbről kezdtük.

– Somorján a Civilizációs Betegsé-

gekben Szenvedők Szövetségének

1999-től lettünk tagjai a feleségem-
mel, Irénkével. Hosszú évekig alelnök

voltam ott, majd 2011-ben ugyancsak

Somorján megalapítottam a Testi Fo-

gyatékossággal Élők Szövetségének

helyi szervezetét. Az érdekvédelem

mellett kiemelten a sporttal szerettem

volna foglalkozni, de a tagság már

idősebb volt, és ezt az irányvonalat

nem tudták vállalni. Ezért Irénkével

azon gondolkodtunk, hogy közsé-

günkben, Nagypakán is sokan küsz-

ködnek betegséggel, fogyatékossággal,

próbáljuk meg itt. Így alapítottuk meg

2012 novemberében a Grace Egyesü-

letet. Az indulás nehéz volt, mert nem

volt pénzünk, de a polgármester, Ivan

Seňan és az önkormányzati tagok se-

gítettek, s azóta is minden évben

megkapjuk tőlük az alapműködéshez

szükséges támogatást; ezért nagyon

hálásak vagyunk. Viszonzásul mi is

segítünk a falunak. Részt veszünk a

szépítésében, rendezvényeken segí-

tünk. Legutóbb kitisztítottuk az óvo-

dában a kiságyakat, az óvodában és az

iskolában a szőnyegeket. 

– Hogyan futott föl a tevékenysé-

gük? 

– Már a Grace megalakulása előtt

sikerült kiépítenem egy kapcsolat-

rendszert, így nem kezdtük légüres

térben. Minden civil szervezet felé

nyitottunk, s ez országos és nemzet-

közi szinten is meghozta gyümölcsét.

Megtapasztaltuk, hogy egységben az

erő. Vannak partnereink Győrben, Ta-

tán, Tatabányán is. 2017-ben Hideg-

héthy Andrea közvetítésével együtt-

működési megállapodást kötöttünk a

Csepel-szigeti Fogyatékosok Sportját

Szervező Egyesülettel (Csefosz) – ve-

lük is azonnal megtaláltuk a közös

hangot. Minden évben közösen pá-

lyázunk – több-kevesebb sikerrel – a

Nemzeti Együttműködési Alapnál.

Legújabb partnereink a dunavarsányi

Isten Szolgálatában Református

Missziói Alapítvány és a téti Egy
„Más” Létért Alapítvány. 

Sport- és egészségmegőrző, érzéke-

nyítő és kulturális rendezvényeket

szervezünk külföldi és itteni egyesüle-

tekkel, szociális otthonokkal s a köz-

ségünkben működő szervezetekkel. A

szükséges anyagiak előteremtésére pá-

lyázni szoktunk – ebben Hideghéthy

Andrea van nagy segítségünkre –,

többek között Nagyszombat megyé-

nél is. Jelenleg hatvanöt tagunk van, a

létszám bővülésével a Csallóközben

helyi csoportjaink alakultak. 

Már az induláskor létrehoztunk egy

ifjúsági csoportot Grace Junior néven,

melynek elnöke unokánk, Petrovics

Vivien. Tagjai egészséges fiatalok, akik

segítenek integrálni a fogyatékosság-

gal élő embereket. Csak szólni kell

nekik, és jönnek, pedig többségük már

nem is lakik a faluban. Öt-hat fiatal

minden rendezvényünkön részt vesz,

segítenek a szervezésben, a helyszín

előkészítésében, helyükre kísérik a

versenyzőket, kezükbe adják az eszkö-

zöket…

Az egyesületen belül működő

sportklub 2016-ban tagszervezete lett

a Szlovákiai Mozgáskorlátozottak

Sportszövetségének, s többek között

az országos asztalitenisz-bajnokság-

ban is részt veszünk.

2015-ben beléptünk az Egészség-

károsodottak Szlovákiai Szövetségé-

be, egy évre rá pedig Őry Péter segít-

ségével Nagypaka székhellyel megala-

pítottuk a Felvidéki Fogyatékkal Élők

Szövetségét (Fefosz), mely a fogyaté-

kos embereknek nyújt érdekképvise-

letet. A Felvidék nyolc régiójában re-

gionális egyesületet szeretnénk létre-

hozni, amely összefogná az ott élő fo-

gyatékos embereket. Elsőként a Csal-

lóközi Regionális Egyesületet alakí-

tottuk meg. A következő kassai szék-

hellyel lesz.

– A sport mellett egyre nagyobb

figyelmet fordítanak az érdekvéde-
lemre. 
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– Nagyon jó kapcsolatot ápolunk

Zuzana Stavrovská fogyatékosság-

ügyi biztossal. Ehhez a szerencse is

hozzásegített bennünket, mert pár

éve a szomszédságunkba költözött.

Ha csak teheti, részt vesz a rendez-

vényeinken. Ugyancsak együttmű-

ködünk Scherhaufer Michaelával, a

Svet mobility (’a mobilitás világa’)

Pt. igazgatónőjével, aki a fogyaté-

kosságügyi biztos csapatában is dol-

gozik. Tagjaink bármikor fordulhat-

nak hozzájuk szociális és jogi taná-

csért. A rendezvényeink után is lehe-

tőség van beszélgetni velük, min-

denki elmondhatja a gondját, és ők

megpróbálnak segíteni. Michaelával

őszre szociális tanácsadási napot

szervezünk. Köböl Tibor szociális

tanácsadó is a segítőink közé tarto-

zik.

– Hogyan összegezné ezt a tíz

évet, mennyire tartja sikeresnek? 

– Minden rendezvényünknek na-

gyon jó a visszhangja, családias a

hangulat, jól érzik magukat az em-

berek. Örülök, hogy rengeteg fiatalt

be tudtam vonni, segítőket és fogya-

tékossággal élőket egyaránt. Utóbbi-
akat nem volt könnyű kimozdítani a

négy fal közül, de ma már ők kérde-

zik, hogy mikor lesz rendezvényünk,

mikor jöhetnek. 

– Nagy segítség a családja. A fele-

sége is részt vesz az egyesület mun-

kájában.

– Irénke a háttérmunkát végzi,

amit sokan nem is látnak. Előkészí-

teni a helyet, biztosítani az étkezést.

Vivien unokánk is nagyon ügyesen

tud szervezni, sajnos, hozzánk ha-

sonlóan neki is, és a lányunknak is

vannak egészségi problémái. De me-

gyünk előre, s csináljuk. 

– Megérte a sok befektetett ener-

gia? 

– Nagyon sokat adott nekünk ez a

tíz év, csak jót tudok róla mondani.

Voltak akadályok, sokszor ütköztünk

falba, de leküzdöttük a nehézsége-

ket. Sokan támogatnak bennünket, s

ha van kellő háttér, ha látjuk, hogy

elismerik a munkánkat, akkor már

nagyobb önbizalommal végezhetjük.

A sport és az egészségmegőrzés

mellett még nagyobb teret szeret-

nénk adni a szociális és jogi tanácsa-

dásnak, érdekvédelemnek. A vissza-

jelzések inspirálnak bennünket,
hogy folytassuk.

*  *  *

A közös munka 

meghozta gyümölcsét 

A P2P Erasmus+ projektről la-

punkban is több ízben beszámoltunk.

Lezárása alkalmából Hideghéthy

Andrea projektmenedzserrel, a Szö-

vetség a Közös Célokért társulás

ügyvezető igazgatójával beszélget-

tünk.

– Hogyan kapcsolódtatok be a pro-

jektbe? 

– 2018-ban megkeresett a magyar-

országi Mozgáskorlátozottak Egye-

sületeinek Országos Szövetsége

(MEOSZ), és felkért bennünket,

hogy legyünk benne felvidéki partne-

re. Mozgáskorlátozott fiatalok felku-

tatása volt a cél, hogy aztán önsegítő

csoportokat alakítsanak ki. A projekt

több szakaszból állt, és 2019 márciu-

sában a szükségleteket felmérő kérdő-

íves kutatással indult. A tapasztalati

szakértőként bevont fiatalokkal ké-

sőbb is együtt dolgoztunk. Felhívást

tettünk közzé, toborzásba kezdtünk,

beszélgetéseket tartottunk. Nagyon

nehéz volt, mert a tervezett progra-

mokat többször el kellett halaszta-

nunk a koronavírus-járvány miatt. Az

első csoportos találkozás online való-

sult meg a romániai és a magyarorszá-

gi partnerek bevonásával. A kommu-

nikáció nyelve a magyar volt.

– Azért sem lehetett egyszerű fel-

kutatni ezeket a fiatalokat, mert nem

tömbben élnek, hiszen Szlovákia ma-

gyarlakta déli része egy elhúzódó sáv.

Hogyan reagáltak a megkeresésetek-

re? Voltak köztük elutasítóak?  

– Vegyes volt a fogadtatás. Voltak,

akik szívesen csatlakoztak volna, de

akkori élethelyzetük nem tette lehe-

tővé. Mások nagyon nyitottak voltak,

és örültek a lehetőségnek, s olyanok-

kal is találkoztunk, akik ugyan érdek-

lődést mutattak, szívesen jöttek volna

a társaságba, de nem tudták átlépni a

korlátaikat. Nem mertek kimozdulni

a komfortzónájukból. Aztán voltak,
akik nem tartották magukat mozgás-

Balról: Hideghéthy Andrea, Szabó László, Samuel Roško, Zuzana Stavrovská,
Scherhaufer Michaela, Sárközi Tibor és Őry Péter (Czucz Júlia felvétele)
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korlátozottnak: úgy érezték, hogy tel-

jes életet élnek, dolgoznak, iskolába

járnak, ezért nem akartak részt venni a

projektben. Hatalmas felmérő munka

után öt fiatal mutatkozott nyitottnak,

és részt akart venni. 

– Miért a Grace-szel együtt tartot-

tátok a zárórendezvényt?

– Sárközi Tiborékkal 2015 óta dol-

gozom együtt, közösen indítottuk el a

Felvidéki Fogyatékkal Élők Szövetsé-

gét. Korábban nem volt tapasztalatom

fogyatékossággal élő emberekkel való

kapcsolattartással. Az ő programjai-

kon keresztül sikerült tapasztalatokat

szereznem és kapcsolatokat kiépíte-

nem. A SZAKC ernyőszervezet, nem

specializálódott a mozgáskorlátozot-

takkal való foglalkozásra, ezért lép-

tünk szorosabb kapcsolatba egy szak-

mai szervezettel. Az együttműködés-

ben az a legjobb, hogy tudjuk egymást

segíteni.

– Mit szerettetek volna felmutatni

a zárórendezvényen? 

– A projekt előrehaladását szerettük

volna bemutatni szakembereknek és

érintetteknek. Közéleti szereplőket,

civil szervezetek vezetőit, iskolaigaz-

gatókat, pedagógusokat hívtunk meg,

akik munkájukban hasznosítani tud-

ják az elért eredményeket, tapasztala-

tainkat, illetve érintett személyeket,

külföldi résztvevőket, magyarországi

egyesületek képviselőit. A projekt

szlovákiai szakmai vezetőjeként be-

mutattam az elért eredményeket,

majd interaktív módon kapcsoltuk be

a résztvevőket. Az üzenőfalon pozitív

üzeneteket lehetett küldeni a jelenlé-

vőknek. Az ability parkban érzékenyí-

tő feladatokat lehetett kipróbálni, és

volt élő könyvtár. A projekt érdekessé-

ge, hogy a fiatalok interaktív, saját ta-

pasztalaton alapuló tanulási módszer-

rel vettek részt a személyiség- és önis-

meret-fejlesztésben, a csoportalakítás-

ban a csoportdinamikai hatásoknak a

megtapasztalásával. Az élő könyvtár is

ennek a tréningmódszernek az egyik
eleme. Lényege, hogy az élettörténe-

temet, személyes könyvemet írom, cí-

met is adok neki. A beszélgetőpartne-

rek nem olvassák a könyvet, hanem

beszélgetnek velem a történetemről.

Három fiatalember – Nagy Gábor

Ekelről, Izsóf Gábor Dunaújfaluból

és Hír Sándor Nagymegyerről – vett

részt a programon, mindhármukkal

lehetett beszélgetni. 

– Lesz-e folytatás?

– Mindenképpen lesz. Ahogy a

projekt vége felé közeledtünk, a moz-

gáskorlátozott fiatalok igényeit, lelke-

sedését látva, velük egyeztetve, a prog-

ram célját is figyelembe véve készítet-

tük elő a folytatást. A SZAKC pályá-

zatot nyújtott be Nyitra megyéhez

egy érzékenyítő napnak a megvalósí-

tására. A párkányi fürdőben július 12-

én tartottuk meg, már a projekt lezá-

rása után. Egy nagyon jó együttmű-

ködés kialakításának a kezdete volt.

Hogenbuch Endre igazgató nyitott

volt, és visszavár bennünket. További

folytatása a projektnek az lesz, hogy

azokkal a fiatalokkal, akiket sikerült

felkutatnunk, minden hónapban sze-

retnénk egy mentorálási alkalmat tar-

tani, ahol beszámolnak az eredménye-

ikről, ötleteikről, terveikről és azokról

a közös dolgokról, amelyeket együtt

akarunk megvalósítani. 

– Meglátásod szerint azoknak, akik

bekapcsolódtak, mit adott ez a lehe-

tőség?

– Az részt vevő fiataloknak már ko-

rábban kialakultak bizonyos készsége-

ik, ezeket fejlesztettük tovább; tehát

nem nulláról indultunk velük. Jó volt

látni, hogy nyilvános szereplést mer-

tek vállalni: felkészülten ki tudtak ülni

egy csoportba, kérdezni lehetett tőlük,

a kívülállónak is érthetően tudtak be-

szélni érzéseikről, tapasztalataikról, le-

kötötték a közönségük figyelmét.

Fontos cél volt, hogy a társadalmi sze-

repvállalást erősítsük bennük, s tudják

érvényesíteni érdekeiket. A közös

munka meghozta gyümölcsét, mert

helyt tudtak állni azokban a felada-

tokban, amelyek elé állítottuk őket. A

párkányi érzékenyítő napon is meg

tudták szólítani a strandfürdő vendé-

geit, be tudták mutatni egy-egy fel-

adatban, hogy milyen hátránnyal ho-

gyan lehet együtt élni.

– Téged mivel gazdagított a velük

töltött időszak? 

– Nemcsak szakmai vezetőként vol-

tam jelen, hanem trénerként is. Az el-

ső mentorálási alkalom Gárdonyban

volt, kilencnapos bentlakásos tréning.

Ott ismerkedtünk meg a három or-

szágbeli résztvevőkkel. Utána volt

még két ötnapos találkozó, az egyik

itt, Egegen, a másik megint Gárdony-

ban, mert Romániába a járványhely-

zet miatt nem tudtunk elmenni. Ér-

zelmileg, mentálisan, emberségből so-

kat kaptunk akár trénerként, akár ve-

zetőként, látva az aktív életmódjukat

ezeknek a fiataloknak, akik nem en-

gedik, hogy testi hátrányuk befolyá-

solja az életüket. Ez mind olyan emó-

ciókat adott, hogy szavakba nem is

tudnám foglalni. Lendületet adott, el-

kötelezettséget, hogy még inkább se-

gítsünk azoknak, akik elszigetelődnek,

hogy lássák: érdemes aktívan bekap-

csolódni a társadalmi folyamatokba. 

Nagyon jó volt velük dolgozni. Re-

mélem, hogy tudjuk közösen tovább-

vinni.  

(t)

A fogyatékosságügyi biztos hivatalához magyar nyelven is lehet panasszal

fordulni, érdemes élni a lehetőséggel.

Postacím: Administratívne centrum Reding Tower 2

Úrad komisára pre osoby so zdravotným postihnutím

Račianska 153, 831 54 Bratislava 35

e-mail-cím: sekretariat@komisar.sk

telefon: 02/20 42 03 09, 0911/269 021

honlap: komisarprezdravotnepostihnutych.sk
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A finnek semmin sem csodálkoz-

nak. Teljesen természetesnek veszik

például, hogy egy magyar – jelesül e

cikk írója – a finn fővárostól 500 kilo-

méterre eső Ouluig repül, hogy aztán

ott egy 2500 lelket számláló, csöndes

kis falu idősotthonában önkéntesked-

jen két hónapon át. A finneknek ez a

szemlélete az elfogadási készségükből

ered: természetesnek veszik, mi több,

segítik is a másik ember döntését. Két

napba sem telt, s akadt egy helybeli,

aki a fuvarozásomat vállalta, egy

szomszéd, aki a kemence fűtésében

segédkezett, s egy másik, aki rendsze-

resen elhozta a napi újságot.

Aprómunka és hivatás

Az ATTENDO-hálózat utajärvi

otthonában pedig kifejezetten örültek

a kisegítő munkaerőnek. Még akkor

is, ha önkéntesként csakis bizonyos

aprómunkákat láthat el az ember, a

szakmai felkészültséget igénylő fel-

adatok a hivatásos gondozókra hárul-

nak. De azzal, hogy eggyel többen

követik az otthonban élők kívánságát,

szorgoskodnak az érkezésnél, segíte-

nek a sétánál, a hivatásosaknak több

és nyugodtabb idejük jut a fontos ten-

nivalókra, vagy akár csak egy szussza-

násra két munka között. 

Megérkezésemkor épp tartott a

finn ápolók sztrájkja: közép-európai

kollégáikhoz hasonlóan ők is maga-

sabb bért, nagyobb megbecsülést és

jobb munkaidő-beosztást követeltek.

Marja Näppä igazgatónő is csak talál-

gatott, hogy a szerződések esedékes

megújításakor hány embere marad...

Bár munkabeszüntetés Utajärviben

nem fenyegetett.

Ez az otthon ugyanis magánintéz-

mény: szolgáltatását a helyi önkor-

mányzatnak adja el, az igénylők pe-

dig a polgármesteri hivatal listáján

várakoznak. S mint ilyenben, a kö-

rülmények is jobbak, mint az állami

fenntartásúakban: az ápolók és a ki-

segítők többen vannak, a fizetések

magasabbak, az ellátás színvonala-

sabb. Kínálata csakis egy magasabb

nívójú magyar magán- vagy egyházi

otthonéhoz mérhető. Ám a gondo-

zottak helyzete és a gondozók terhe

nem különbözik. 

A finn idősek talán később jutnak el

oda, ahova a magyar társaik: megko-

pik az emlékezet, akadozik a járás,

megsokasodnak az egészségi gondja-

ik… Az ápolók pedig ugyanúgy bele-

fáradnak a napi törődésbe, mint itt-

honi társaik. Férfi ápoló Finnország-

ban is kevés akad, bár Utajärviben há-

rom is van belőlük. A helyiek szerepét

pedig mind gyakrabban veszik át be-

települők: a finn kollégák mellett há-

rom Fülöp-szigeteki fiatallal dolgoz-

tam együtt.

Ami magyar – közép-európai –

szemmel feltűnő, az az épület célszerű

tervezése: a belső tágasság, a segéd-

eszközök: például a korlátok beépíté-

se s a kertészkedésre, sétára, szabadté-

ri étkezésre is alkalmas hatalmas kül-

ső tér. Némiképp irigykedve néztem a

mindenkinek kijáró egyágyas szobá-

kat, az általuk biztosított függetlensé-

get, szabadságot, személyes intimitást

s az így megőrzött emberi méltósá-

got. Figyelemre méltónak tartottam

az intézeti élet kezdőként is jól követ-

hető rendjét s a finnek képességét,

amilyen rugalmasan az időbeosztás

szabályait kezelték. Ki-ki a maga bel-

ső órája szerint ébredt, étkezett s vir-

rasztott – akár egész éjszaka.

Az étel: vitamin

Amiből viszont a gondozók nem

engedtek, az az ápoltak szinte folya-

matos itatása. A 2-3 pohár ital (kávé,

víz, tej, savanyú tej, gyümölcslé)

minden étkezés elmaradhatatlan ré-

sze! Meglepetésemre még a leg-

gyengébb gondozottak is látható tu-

datossággal ittak, folyamatosan. A

napi rendszeres ivás fontosságát

ugyanis a finn gyerekek már otthon

megtanulják. Olyasfajta butaságot,

amelyet felénk hallani, hogy „evés
közben, étkezés előtt, leves mellett

Függetlenség, szabadság, méltóság
Önkéntesként Finnországban

Marja Näppä igazgató és a szerző
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nem iszunk”, egy finn anya ki nem

ejtene a száján… 

Ahogy az ételek változatosságára

való odafigyelést is igyekeznek a csa-

ládban és az iskolában is idejekorán

belenevelni a gyerekekbe. A nyers sár-

garépa a legáltalánosabb tízórai vagy

uzsonna egy finn serdülő számára is.

Az idősotthon étlapját látva s napon-

ta kétszer magam kóstolva az étele-

ket, állíthatom: Riitta szakácsnőnk

nem is ennivalót, hanem egyenesen

vitaminokat készített számunkra!

Nyers uborka, paradicsom, saláta, a

cékla minden formája, burgonya, hal,

csirke tette ki az étkezés javát. 

A helyben sütött kenyér naponta

más gabonából készült, ahogy a reg-

geli kását is tudatosan választott árpá-

ból, rozsból vagy zabból főzték. Az

édességet jobbára a finn erdő bogyói

jelentették: vörös és fekete áfonya, fe-

kete berkenye, mocsári hamvas sze-

der. S ha finn sütemény: a pirakka ké-

szült, arra is került a hazai gyümöl-

csökből nyersen vagy lekvárként.

(Személyes siker: soha nem született

olyan jó laboreredményem, mint a

finnországi két hónap után…)

A finnek számára a kávézás napi

többszöri szertartása szent, ezt min-

den gondozott tudja, mi több: számon

is tartja. Ahogy maguk az ápolók is: a

finn szakszervezetek harcolták ki

munkaidőben a kétóránkénti kávézás

lehetőségét. (Számomra néha úgy

tűnt: kötelezettségét.) Az élet rítusai-

nak gyakorlása megtartó erő, azért is

ünnepeltünk meg minden születés- és

névnapot, anyák napját május máso-

dik vasárnapján s a veteránok napját

április 27-én. És ezért jött el a helybeli

evangélikus lelkész húsvéti megemlé-

kezésre nagycsütörtökön s áldotta

meg az otthon lakóit és dolgozóit.

Sírva, nevetve 

Lassan fél évszázados Finnor-

szág-járásom során mindig elámul-

tam a finnek képességén, ahogy

megadják a legteljesebb független-

séget, a döntés szabadságát a másik

embernek. Legyen szó akár egy vir-

gonc kisgyerekről, ahogy ezt a finn

óvodákban és iskolákban láttam,

vagy egy már nehezebben gondol-

kodó és mozgó idős emberről,

ahogy Utajärvi otthonában is meg-

figyelhettem. A másik jogának

megadása az önállóságra a gondo-

zóktól még nagyobb fegyelmet és

figyelmet igényel, mint – némiképp

magyar módra – mindent megcsi-

nálni helyette. Szükséges hozzá egy

jó adag humor is! Enélkül nem is

lehetne kezelni az önállósági igye-

kezetből kialakuló hol könnyfa-

kasztóan tréfás, hol pedig szomorú-

an nehéz helyzeteket.

Éppen ezekről a szituációkról, az

időskor kezeléséről szól Minna

Lindgren finn írónő Nyomozás az

Alkonypagonyban című sírva nevető

könyve. Ha az önkéntes munkám

kezdete előtt olvasom, talán lelkileg

felvértezettebben állok neki a feladat-

nak. De sokat segített utólag is meg-

érteni a munkát, amelyet vállaltam, s

ahova visszavárnak. S ahova visszavá-

gyom.
Major Árvácska

Az otthon bejárata áprilisban

Pirakka
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könyvajánló

„Siiri Kettunen minden reggel,

amikor felébredt, megállapította,

hogy még mindig nem halt meg.”

Ezzel a mondattal kezdődik Minna

Lindgren Nyomozás az Alkonypa-

gonyban című regénye. Nem állítom,

hogy klasszikus mű nyitányáról van

szó. Azt azonban igen, hogy szóra-

koztató olvasmányba bújtatva rend-

kívüli fontosságú témáról esik benne

szó: az idősotthonokban élők sorsá-

ról.

Finn a szerző, finn a színhely, fin-

nek a főszereplők, de olvassa bármi-

lyen nyelven az érdeklődő a könyvet

(egy trilógia első kötetét), egészen

biztosan saját hazája körülményeire

ismer benne. Ennek ellentmondva

mégis azt állítom: egyedül a

finn viszonyok között szü-

lethetett meg. Az élet ne-

hézségeinek – esetünkben

az időskor gondjainak – el-

fogadó szemlélése, emberi

esendőségünk humorba for-

dítása, változó önmagunk

megértéssel való kezelése a

finnek ritka képessége az

élet minden területén.

A regény három kilencve-

nen túli főhőse: Irma, Anna-

Liisa és Siiri kíváncsiskodó

és segítőkész nyomozása ad

lehetőséget a szerzőnek an-

nak a végső tanulságnak az

igazolására, hogy milyen

csudálatos is az élet. Az élet-

igenlést erősítik például a fő-

szereplők nyelvi játékai. A

köszönésképpen elhangzó

vidám Kukurikú! s a napi ha-

lálhíreket feloldó hangtréfa:

Halál – la – lál – la – lá. Az
élet értékét bizonyítja a fő-

szereplők bölcsessége: „A lemondás

elengedhetetlen, ám a feladás nem.”

Sorsuk elviselésére pedig mindig elő-

vehető fegyver a humoruk: „Az ápo-

lók meg voltak győződve róla, hogy

bármi bajuk is legyen az öregeknek,

vérnyomásméréssel elmúlik.” S még

azon is bepisilésig tudnak kacagni,

hogy utóbb kiderül: egy vadidegen-

nek a temetését ülték és szomorkod-

ták végig...

A személyes történetek követendő

példát kínálnak a szellem időskori

karbantartására. Anna-Liisa, a finn

nyelv egykori tanára például „estén-

ként átismételte ágyában a finn

nyelv esetragjainak a kérdőszavait,

hogy megőrizze ép eszét”. Siiri pe-

dig „villálmossal” újra és újra bejárja

Helsinkit, valóságos idegenvezetést

tartva a finn fővárosról. Különös te-

kintettel nagy szenvedélyére, az épí-

tészetre. És kártyáznak, és pletykál-

nak, és előveszik a rejtekhelyről a

vörösbort vagy a konyakot. S időn-

ként elmennek tornára vagy pedikű-

röztetni – kizárólag az ápolók iránti

sajnálatukból!   

Mindhármuk nagy képessége az

elfogadás, amivel túllépnek az egy-

mással és másokkal szembeni elő-

ítéleteiken. Még becézni is tudják

Irma – édesanyjukat, nagymamáju-

kat egyébként elhanyagoló – „ara-

nyoskáit”, s meg tudnak nyílni egy

vadidegen motoros, rockos, drogos

fiatalember előtt. Még a go-

noszkodó s gondozottjaik-

ból hasznot húzó két „főné-

nit” is megsajnálják a legvé-

gén...

Mivel nyomozásról van

szó, sokat nem illő elárulni

a történetből. Talán csak

annyit, hogy a kaland me-

seszerűen végződik: a rosz-

szak meglakolnak, a jók pe-

dig elnyerik méltó jutalmu-

kat. Az olvasó pedig hisz az

írónak és a könyv szereplő-

inek: tényleg csudálatos él-

ni! 

Minna Lindgren: Nyomo-

zás az Alkonypagonyban –

Helsinki nagyik akcióban I.

Fordította: Makra Hajnalka.

Kossuth Kiadó, 2022.

(A szerző jogász, 
újságíró, idegenvezető, 
önkéntes segítő.)

Csudálatos az élet!
Elfogadás, humor, megértés

Major Árvácska
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beszámoló

A Sárga Rózsa Polgári Társulás a

Párkányhoz közeli Kovácspatakon

idén ismét megszervezte nyári tábo-

rát értelmi sérült fiatalok és családjuk

számára.

A tábor több mint húszéves múltra

tekint vissza. Hat év kihagyás után

2017-ben indult újra, ám a felfelé

ívelő lelkesedésnek útját állta a 2020-

ban megjelenő pandémia, amely két

évre lehetetlenné tette a találkozáso-

kat. 

A korábbi résztvevők nagy öröm-

mel fogadták a hírt, hogy idén végre

együtt tölthetünk el családi hangu-

latban egy hetet a festői szépségű

Kovácspatakon. Bár a legutóbbi ta-

lálkozás óta eltelt három év, minden

ott folytatódott, ahol akkor abbama-

radt. 

Július 19-én, egy keddi napon kez-

dődött a tábor, jól megszokott kere-

téhez híven közös ebéddel, majd is-

merkedéssel és csoportbeszélgetéssel.

A többség visszajáró, régi táborozó,

de azok is, akik először jöttek el, ha-

mar beilleszkedtek, és új barátokat

találtak. A már szintén hagyománnyá

vált esti tábortűz régóta elmaradha-

tatlan tartozék. Zene, tánc, mulato-

zás és meghitt beszélgetések jelle-

mezték ezeket az estéket.

A második nap reggelén ügyességi

vetélkedővel egybekötött gyalogtúrá-

ra indultunk a Dunához, délután

énektanulás és Zsapka Attila inter-

aktív zenés előadása kapott helyet a

programban. 

A harmadik napon a párkányi Va-

das termálfürdőbe mentünk a közúti

turistavonattal (www.viktoria-ca.sk).

A fürdésen kívül a táborozóknak al-

kalmuk nyílt kipróbálni a minigolfot,

vízibiciklit, képfestést, hennatetová-

lást és még sok más érdekességet. A

belépőt, ebédet és az ottlétet a 3 An-

gyal Polgári Társulás (3 Anjeli, o. z.)

finanszírozta, immáron második al-

kalommal. A fürdőből visszatérve

megünnepeltük két táborozónk szü-

letésnapját.

Elérkezett a negyedik nap. Dél-

előttre kvízt szerveztünk csapatok

részvételével, majd ebédre Földes Ist-

ván komáromi pékmester segítségé-

vel kemencében malacot sütöttünk. 

Délután a Párkány környéki moto-

rosok látogattak el hozzánk, és kva-

dozásra nyílt lehetőség. Kicsik és na-

gyok egyaránt élvezték, sokak szá-

mára ez volt a tábor fénypontja. 

Szombaton, az utolsó előtti napon

a fiatalok kézműves-foglalkozással

töltötték a délelőttöt. Ezalatt a szü-

lőknek alkalmuk nyílt csoportos,

majd egyéni beszélgetésre Lukáč

Anna gyógypedagógussal. Délután

tartottuk a várva várt Ki mit tud?-

ot, ahol szülők és gyerekeik egyaránt

bizonyíthatták tehetségüket. Volt

ének, tánc, szavalat, könnyek a neve-

téstől, meghatottságtól és boldog-

ságtól. A tábor utolsó estéje a soké-

ves hagyományokhoz híven zenével,

tánccal és éjszakába nyúló beszélge-

téssel zárult.

Az utolsó napon bár élményekkel

gazdagodva, de fájó szívvel búcsúztak

el egymástól a résztvevők. A beszél-

getések már a jövő évi találkozásról, a

várakozásról és a tervekről szóltak.

A rendezvény nem jöhetett volna

létre a táborvezetők: Szabó Márta,

Szilágyi Melinda, Folk Nóra, Meli-

sek Blanka és Bekker Valéria odaadó

munkája nélkül. Köszönettel tarto-

zunk a 3 Angyal Polgári Társulásnak,

a Rákóczi Szövetségnek, Hamran

Tibornak, Bernáth Péternek, Geren-

dás Arnoldnak, Orosz Elődnek, Geri

Csabának, akik idejüket és energiáju-

kat szánták a tábor megsegítésére.

Valamint köszönet a részvevőknek,

hiszen ők a tábor mozgatórugói.

Szabó Gábor főszervező 

További fényképek a táborból a
hátoldalon. Forrás: Sárga Rózsa Pt.

Sárga Rózsa 2022 Nagy a vidámság.

Zsapka Attilával
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jegyzetünk

Július 1. Döbbenten

bámulom a képernyőt. Miközben le-

felé görgetem a hírfolyamot, megtor-

panok Győry Attila posztjánál,

amely arról tudósít, hogy június 29-

én 58 éves korában meghalt Böször-

ményi Gyula író, sikerkönyvek szer-

zője. Felidézi megismerkedésük tör-

ténetét, amikor 1991-ben a könyv-

fesztiválon versenyt árulták a köny-

veiket – a punk és az übernyomorék,

ahogy Böszörményi Gyula fanyar

humorral nevezte magát.

Nos, én nem ismertem őt szemé-

lyesen, mégis letaglózott a hír, mert

annak alapján, amit olvastam

tőle/róla, igenis közeli ismerősök

voltunk. És én igenis elolvastam tőle

mindent, amihez csak hozzájutot-

tam. Önéletrajzi könyvéről ismerte-

tőt is írtam. Mert az a könyv felér

egy jobbhoroggal! Semmi rendkívü-

li, csak éppen arról szól, hogy egy

testi fogyatékos hogyan élte meg a

hatvanas, hetvenes, nyolcvanas, ki-

lencvenes évek Magyarországát – és

ez épp elég.

Évekig intézetből intézetbe ván-

dorolt. Gyakran mentális sérültek

közt élt. Ő, az épelméjű! Első cikkét

is, amely aztán az Ifjúsági Magazin-

ban jelent meg, úgy kellett kicsem-

pészni az intézetből – aztán meg is

kapta érte megérdemelt büntetését...

két hétig nem nézhetett tévét. Mert-

hogy a nyolcvanas évek esztelen sza-

bályai tiltották, hogy a karanténban

tartottak kapcsolatot tartsanak a

külvilággal.

Hova jutunk így, elvtársak, ha min-

denki azt csinálná, amit akar? –

mondhatná felháborodottan Virág

elvtárs.

Ez azonban őt már nem érdekelte,

mert megtalálta az útját. Az írás

ugyanis neki terápia is volt. Egy hír-

portálnak adott interjúban így vallott

első regénye születéséről:

Magam elé vettem egy spirálfüzetet,

és úgy ömlöttek a mondatok, alig győz-

tem lejegyezni őket. Két hét alatt meg-

lett a Kucó, egy szellemi fogyatékos fiú

története, valójában a saját sztorim.

Szépen letisztáztam, begépeltem, indi-

góval, három példányban. Eszembe

nem jutott elküldeni senkinek, különö-

sen nem egy kiadónak. Épp elég volt,

hogy kidolgoztam a lelkemből a trau-

mát. Ott állt hát a mű az asztalomon,

várta, hogy történjen vele valami.

Azt hiszem, egy kicsit a példaké-

pemnek is mondhatom őt. Bár az ab-

szolút példakép még mindig Ste-

phen Hawking, de hát ő Angliában

élt, egy elit egyetem rektora volt...

szóval, fényévekre a közép-európai

valóságtól. Böszörményi Gyula vi-

szont itt élt, ugyanazokon a traumá-

kon ment keresztül, mint minden

sorstársam. Még az álmai is ugyan-

azok voltak. Ugyanebben az interjú-

ban beszélt egyikről: 

Némi reményt a túlvilághoz egy régi

álmom ad. Sötét teremben ülök, toló-

székben, köröttem fehér ruhás emberek.

Megjelenik Jézus, ráteszi kezét a lá-

bamra, érzem, ahogy felforrósodik a te-

nyere, meg-megremeg, folyik róla a ve-

rejték, úgy koncentrál, aztán elered a

könnye, leveszi a kezét, rám néz, és ek-

képpen szól hozzám: »Ez nekem sem

megy.« Amikor elmeséltem ezt egy pap

barátomnak, megrendült, és azt mond-

ta, irigyel, hogy találkoztam Jézussal.

Megrendítő ez az álom, amikor

még az isteni beavatkozást sem tar-

totta elégnek, hogy változtasson a

sorsán. Csak remélni tudom, hogy

azóta már találkozott Jézussal, és az a

keblére ölelte! 

Aki találkozott Jézussal
Sztakó Zsolt
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akadálymentesség – bezbariérovosť
Civilizációs Betegségekben Szenvedők Szlovákiai Szö-

vetsége – Zväz postihnutých civilizačnými chorobami
v SR

Egészségkárosodottak Szlovákiai Szövetsége – Slo-
venský zväz zdravotne postihnutých

érdekvédelem – (egészségkárosodottak esetében) obha-
joba špecifických záujmov

értelmi fogyatékosság – mentálne postihnutie
fogyatékosságügyi biztos – komisár pre osoby so zdra-

votným postihnutím
gyermekkori agyi bénulás – detská mozgová obrna

(DMO)
gyógypedagógus – liečebný pedagóg
iskolaérettség – školská zrelosť
képességfejlesztés – rozvoj schopností
korlátlift – schodiskový výťah
mentálhigiéné – mentálna (duševná) hygiena
mennyezeti sínes betegemelő – stropný zdvihák
Mozgáskorlátozottak Szlovákiai Szövetsége – Slovenský

zväz telesne postihnutých
oxigéntúladagolás – predávkovanie medicinálnym kyslí-

kom
parajégkorong – parahokej
pedagógiai-pszichológiai tanácsadó központ – Centrum

pedagogicko-psychologického poradenstva 
részképességzavar – deficit čiastkových funkcií
speciálpedagógus – špeciálny pedagóg
Szlovák Paralimpiai Bizottság – Slovenský paralym-

pijský výbor
tandemkerékpár – tandemový bicykel
tanulási zavarok – poruchy učenia
vakvezető kutya – vodiaci pes pre nevidiacich
viselkedési és érzelmi zavarok – poruchy správania a

emócií
zeneterápia – muzikoterapia

bezbariérovosť – akadálymentesség 
Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva –

pedagógiai-pszichológiai tanácsadó központ 
deficit čiastkových funkcií – részképességzavar 
detská mozgová obrna (DMO) – gyermekkori agyi bé-

nulás 
komisár pre osoby so zdravotným postihnutím – fo-

gyatékosságügyi biztos 
liečebný pedagóg – gyógypedagógus 
mentálna (duševná) hygiena – mentálhigiéné 
mentálne postihnutie – értelmi fogyatékosság 
muzikoterapia – zeneterápia 
obhajoba špecifických záujmov – érdekvédelem 
parahokej – parajégkorong 
poruchy správania a emócií – viselkedési és érzelmi za-

varok 
poruchy učenia – tanulási zavarok 
predávkovanie medicinálnym kyslíkom – oxigéntúl-

adagolás 
rozvoj schopností – képességfejlesztés 
schodiskový výťah – korlátlift 
Slovenský paralympijský výbor – Szlovák Paralimpiai

Bizottság 
Slovenský zväz telesne postihnutých – Mozgáskorláto-

zottak Szlovákiai Szövetsége 
Slovenský zväz zdravotne postihnutých – Egészségká-

rosodottak Szlovákiai Szövetsége 
stropný zdvihák – mennyezeti sínes betegemelő 
školská zrelosť – iskolaérettség 
špeciálny pedagóg –speciálpedagógus 
tandemový bicykel – tandemkerékpár 
vodiaci pes pre nevidiacich – vakvezető kutya 
Zväz postihnutých civilizačnými chorobami v SR –

Civilizációs Betegségekben Szenvedők Szlovákiai
Szövetsége 

Nemzetközi találkozó Nagypakán. Cikkünk a 27–29. oldalon. Cúth Júlia és Jandura Péter felvételei.
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Tandemkerékpárral három országon át
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