
Integrált oktatás vagy speciális iskola?
Személyes tapasztalatok a diszpraxiáról
Arckép: Buzgó Menyhart Annamária 

gyógypedagógus
A képernyőidő és a gyermek fejlődése

Esély fogyatékos és egészségkárosodott embereknek             XIV. évfolyam, 2023/1., március 

Berencs/Jókő vára. Duray Zoltán felvételei



A Carissimi új számlaszáma: SK93 7500 0000 0040 3005 1552.

Támogatóink: 
Kisebbségi Kulturális Alap (Realizované s finančnou podporou Fondu na podporu kultúry 
národnostných menšín.); Slovnaft Rt.; Vilma Cipárová, Pozsony; Csémi Ildikó és Szilárd,

Komárom; Derencsényi Éva; dr. Effner Domonkos Etelka, Zsigárd; Füleky Éva és Pál, Pozsony;
Kováčik Ilona, Rimaszombat; Nagy Amália, Csicsó; Szőcs Gizella és Kálmán, Nagykeszi.

Magyar–szlovák, szlovák–magyar szótár

carissimi.lap@gmail.com

akadálymentesítés – debarierizácia
alkalmazás – aplikácia 
bazális stimuláció – bazálna stimulácia
billentyűzet – klávesnica
Braille-írás – Braillovo písmo
diszpraxia – dyspraxia
élethosszig tartó tanulás – celoživotné vzdelávanie 
figyelemzavar – porucha pozornosti
finommotorika – jemná motorika
fogyatékosságügyi biztos – komisár pre osoby so zdra-

votným postihnutím
grafomotorikus készségek – grafomotorické zručnosti
készségfejlesztő iskola – praktická škola 
korai fejlesztés – včasná intervencia
korlátlift – stoličkový výťah
könnyen olvasható és könnyen értelmezhető információ –

ľahko čitateľná a ľahko zrozumiteľná informácia
kúszás – plazenie 
létminimum – životné minimum
magzatvízvizsgálat – odber plodovej vody
mászás – lezenie
megkésett beszédfejlődés – oneskorený vývin reči
megkésett mozgásfejlődés – oneskorený vývoj pohybu
mozgáskoordinációs zavar – motorická porucha koordi-

nácie
mozgásterapeuta – pohybový terapeut
művészetterápia – arteterapia
nagyító – lupa
nagymozgás – hrubá motorika
nyitott gerinc – rázštep chrbtice
sajátos nevelési igény – špeciálna výchovno-vzdelávacia

potreba
szemrángás (tik) – zášklb očí (tik)
szeparációs szorongás – separačná úzkosť
tanácsadó és megelőző központ – centrum poradenstva

a prevencie
táncterápia – tanečná terapia
túlsúly – obezita
Vakok és Gyengénlátók Szlovákiai Uniója – Únia nevi-

diacich a slabozrakých Slovenska
viselkedési zavar – porucha správania

aplikácia – alkalmazás 
arteterapia – művészetterápia 
bazálna stimulácia – bazális stimuláció 
Braillovo písmo – Braille-írás 
celoživotné vzdelávanie – élethosszig tartó tanulás 
centrum poradenstva a prevencie – tanácsadó és meg-

előző központ 
debarierizácia – akadálymentesítés 
dyspraxia – diszpraxia 
grafomotorické zručnosti – grafomotorikus készségek 
hrubá motorika – nagymozgás 
jemná motorika – finommotorika 
klávesnica – billentyűzet 
komisár pre osoby so zdravotným postihnutím – fo-

gyatékosságügyi biztos 
ľahko čitateľná a ľahko zrozumiteľná informácia –

könnyen olvasható és könnyen értelmezhető infor-
máció 

lezenie – mászás
lupa – nagyító 
motorická porucha koordinácie – mozgáskoordinációs

zavar 
obezita – túlsúly 
odber plodovej vody – magzatvízvizsgálat 
oneskorený vývin reči – megkésett beszédfejlődés 
oneskorený vývoj pohybu – megkésett mozgásfejlődés 
plazenie – kúszás 
pohybový terapeut – mozgásterapeuta 
porucha pozornosti – figyelemzavar 
porucha správania – viselkedési zavar
praktická škola – készségfejlesztő iskola 
rázštep chrbtice – nyitott gerinc 
separačná úzkosť – szeparációs szorongás 
stoličkový výťah – korlátlift 
špeciálna výchovno-vzdelávacia potreba – sajátos neve-

lési igény 
tanečná terapia – táncterápia 
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska – Vakok és

Gyengénlátók Szlovákiai Uniója 
včasná intervencia – korai fejlesztés 
zášklb očí (tik) – szemrángás (tik) 
životné minimum – létminimum 

Dunaszerdahelyi Magyar Tannyelvű Speciális Alapiskola és Készségfejlesztő Iskola – életképek. 
Írásunk a 21–25. oldalon.
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Olyan időszakot élünk, amikor senki sem tudja meg-

mondani, hogy mikor lesz vége a járványnak (ha nem Covid, akkor

agresszív influenza), mikor lehet abbahagyni a tesztelést, mikor ér

véget a háború, mikor lesz megint olcsóbb a kenyér, a benzin. Ami-

kor valamiben szűkölködünk, mindig türelmetlenebbek vagyunk,

gyanakvóbbá válunk, jobban begubózunk, mert nő az erőszak, gya-

koribbak a beszólások, a negatív hangulatkeltés. A kihívásokra, a te-

herviselésre különbözőképpen reagálunk, gondjainkat-bajainkat

másképp dolgozzuk fel, és sok esetben egyedül már nem megy.

Egyre nagyobb szükség van támogató szakemberekre. Hosszúak a

várólisták, s még mindig kevés az anyanyelvű segítés. Mi lehetne a

megoldás? A mentálhigiéné szempontjából jelentős szerepe van a

helyi kezdeményezéseknek, önszerveződő csoportoknak, segítő ba-

ráti köröknek, pozitív visszajelzéseknek, jó időnek. Megnyílnak a

kapuk, kinyílnak a lelkek, és jókedv váltja fel a búslakodást.  

Nagy jelentősége van a pozitív hangolódásnak, a reménynek.

Szükség van rá! Bízni abban, hogy jóra fordulnak a dolgok. Addig

is abból gazdálkodunk, ami van. Minden reggel lehetőséget kapunk

az újrakezdésre, a jobbításra, az örömteli együttlétre, egymás aktív

megtámogatására. Hiszen mi döntjük el, hogy aznap milyen gon-

dolatok fognak uralkodni rajtunk: rombolóak avagy gazdagítóak.

Ez az önprogramozás tőlünk függ: hinni abban, hogy erősek va-

gyunk, sikerülni fog, legyőzzük az elbizonytalanodást. A jó közér-

zethez többet kell tartózkodni a levegőn, mozogni. Annál inkább,

mert a tavasz itt van már a küszöbön, érkeznek a vándormadarak,

nyílnak az első virágok. Lehet nagyokat sétálni, tenni-venni a kert-

ben, többet szellőztetni. Hogyha hajlandóak vagyunk kidugni a fe-

jünket, emberek közé megyünk, gyarapodnak a kulturális lehetősé-

gek, kirándulások szerveződhetnek.   

Életünk a múlt-jelen-jövő tengelyen zajlik. Sokan megrekedünk

a múltban, állandóan ahhoz hasonlítjuk a mai történéseket, és ter-

mészetesen a labilis jövőkép helyett a stabil, már megélt emlékek-

hez fordulunk. Mások a jövőre fókuszálnak, megtéve mindent, hogy

majd akkor jó legyen. Tegyük fel magunknak a kérdést: mennyit

foglalkozunk a jelennel? Azzal, ami itt és most vesz körül bennün-

ket. Azzal a helyzettel, amelyet itt és most kell megoldani. Azokkal

az emberekkel, akikkel lehetőségünk van együtt eltölteni az időt, él-

vezni egymás társaságát.      

A másoknak való segítés, a jó ügyért való összefogás is bátorít,

erőt ad. Nem maradunk egyedül a problémáinkkal, érezzük is ezt,

gyűjtések szerveződnek. Egyik ilyen támogatási lehetőség adónk

2%-ának a felajánlása, amely a mi munkánkat is segíti. Gondoljunk

jó szívvel egymásra, a lehetőségeinkre, bölcsen éljünk velük, és él-

vezzük ki őket. 

Meghitt készülődést, kellemes tavaszt!
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közösségalakítás

(Folytatás az előző számból.)

A dr. Dörnyei Bélánéval, Ari nénivel

készült 1994-es interjúból tudjuk, hogy

„1981-ben két szálon indult el a Hit és

Fény története Magyarországon. Egy

Franciaországban élő apáca rokonunk

hívott minket Lourdes-ba. Akkoriban

ez nem ment könnyen, s így csak Klári

lányom utazott ki a Kacsó házaspárral.

A húsvéti zarándokmenetben ők tar-

tották a táblát, amelyen a Magyaror-

szág felirat volt látható. Ekkor ismer-

kedtek meg Jean Vanier-val, aki elvitte

őket Troslyba, s megmutatta a Bár-

kát… Jean megígérte, hogy küld vala-

kit, aki segítséget ad. Ígéretéhez híven

egy-két évvel később eljött hozzánk a

Bárkából Bea, és Budapesten tartott

előadásokat. Eljött Köveskálra is, a tá-

borunkba. Beszélt arról, hogy mi a

Bárka, és mi a Hit és Fény.

A történet másik szála ugyanitt

kezdődött. Minthogy nekünk nem si-

került kijutnunk Lourdes-ba, azt gon-

doltuk, valamit mégis tehetnénk

együtt azokkal az ismerős családokkal,

akiknek a miénkhez hasonlóan sérült

gyerekük van. Tudtuk, mekkora prob-

lémát jelent a gyermekről való gon-

doskodás a nyári szünetben, amikor a

szülők dolgoznak… Így táborhelyet

kezdtünk keresni. A keresztlányom

segítségével jutottunk el Tapolcára,

onnan Köveskálra, ahol egy üresen álló

plébániát találtunk … felkerestem Bo-

gyai Máriát, akiről tudtam, hogy csa-

ládgondozással foglalkozik … és ő azt

mondta: csak csináld mindenképpen!

No jó, de én egészen addig sohasem

foglalkoztam értelmileg sérült gyer-

mekekkel, csak normál iskolásokkal…

Mégis belevágtunk.” (Maró, 1994)

1981-ben Budapesten dr. Bogyai

Mária pszichológus és dr. Dörnyei

Béláné tanár – öt gyermek, köztük

egy Down-szindrómás gyermek

édesanyja – segítő-önsegítő csoportot

hozott létre értelmi fogyatékos gyer-

meket nevelő családok számára. Első

programként a nyári időszakban pró-

báltak a szülőknek segíteni, hogy ér-

telmi fogyatékos gyermeküket biz-

tonságos körülmények között tudják

nyaralni küldeni. Bogyai Máriát és a

Dörnyei családot katolikus hite arra

késztette, hogy a nyaralásra meghí-

vott gyermekek és szüleik lelki s élet-

vitelbeli támogatást is kapjanak. Fi-

gyelmet fordítottak arra is, hogy álla-

mi gondozott értelmi fogyatékos

gyermekek is részesüljenek a nyaralá-

si lehetőségben. A Dörnyei család

legidősebb lánya, Klára gyógypeda-

gógus-hallgató volt, ő a főiskolai kép-

zésben keresett és talált segítőket ele-

inte a nyaralásokhoz, majd a formáló-

dó közösség számára. 1981-ben a

Dörnyei család meghívást kapott a

nemzetközi Foi et Lumière lourdes-i

húsvéti zarándoklatára. Itt magyar

résztvevőként Dörnyei Klára, Kacsó

András és Ági megismerkedtek Jean

Vanier-val, ellátogattak a Bárka

(l’Arche) „bölcsőjébe” Trosly-Breuil-

be. 1981 nyarától néhány család, majd

egyre több fiatal segítő összefogásával

Dörnyeiék Köveskálon tábort szer-

veztek, s ezt évről évre még sok kö-

vette.

1982-ben a budapesti Csalogány

Utcai Foglalkoztató Iskola és Neve-

lőotthon gyógypedagógus-pszicholó-

gusa, dr. Molnár Ilona megkérte

Kozma Imre atyát, hogy tartson hit-

tant értelmi fogyatékos gyermekek-

nek és szüleiknek. Ili néni szívvel-lé-

lekkel szervezte ezt a hitoktatást a

zugligeti Szent Család Plébánián,

Kozma atya pedig rendszeres hittan-

órákat tartott. Ez a lehetőség az addig

csak a nyaralásokon találkozó csopor-

tok számára évközi találkozásokat is

lehetővé tett. 1982. február 2-án,

Gyertyaszentelő Boldogasszony nap-

ján, amely a Hit és Fény közösség ki-

emelt ünnepe, a zugligeti templom-„Útravaló” 1988–89-ből

A Hit és Fény közösség 
első tíz éve Magyarországon

Magyar Adél
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Bárka-ház

ban több mint százötvenen ünnepel-

tek fogyatékos emberek, szülők és se-

gítők. Bogyai Mária egyre inkább

irányítójává vált a szerveződő moz-

galomnak, segítségével 1984-ben né-

hány család egy lengyelországi zarán-

doklaton találkozott Jean Vanier-val,

s ő a magyarországi politikai körül-

ményeket ismerve Hit és Fény-kö-

zösségek létrehozását javasolta, bár a

magyar családok a Bárka mozgalom

iránt is érdeklődtek. Ettől kezdve tu-

datos közösségalakítás történt: a hit-

tanórák havonkénti közösségi talál-

kozókká váltak, s működésüket a Hit

és Fény nemzetközi gyakorlata és ta-

pasztalata segítette. Az első tíz év

(1981–1991) növekedését szolgálta

az egyre szaporodó kisebb közössé-

gek számára az aprónyomtatványok-

nak, sokszorosított előadásszövegek-

nek, lelkigyakorlat-összefoglalóknak

s a Foi et Lumière kiadványainak

fordítása, sokszorosítása és a tagok-

hoz való eljuttatása. 

A Hit és Fény első kiadványai 

1986. szeptember 17-én Jean Va-

nier Magyarországon járt, és a zugli-

geti Szent Család Plébánián találko-

zott az értelmi fogyatékos gyerme-

kek, felnőttek, szüleik és segítőik cso-

portjával.

A látogatást követően a magyaror-

szági közösség meghívást kapott a

nemzetközi Hit és Fény közösségbe.

1986 a magyarországi Hit és Fény

létrejöttének éve. A nemzeti felelős

Bogyai Mária lett, papként Hagyó

József segítette a közösségeket. Az

elsők közülük: Szőlő, Búzakalász és

Napsugár (Budapest), Halászok

(Sátoraljaújhely). Megkezdődtek a

rendszeres, havi találkozók, s folyta-

tódtak a nyári táborozások. A talál-

kozókhoz a magyar közösség a nem-

zetközinek a tematikáját kapta meg

és sokszorosította.  

1988-ban újabb közösségek alakul-

tak: Búzavirág, amely a Búzakalászból

vált ki, Csillagok (Szombathely), Test-

vérkék (Budapest). Megjelentek az el-

ső Útravalók. Ezeket a kis gépelt füze-

teket francia nyelvről fordították, és a

csoportok indulását segítő ismereteket

tartalmaztak, valamint a Hit és Fény

lelkiségi mozgalom alapelveivel is-

mertették meg a kisközösségeket. A

Hogyan kezdjük? útmutató a találko-

zások és a kapcsolattartás első iránytű-

je volt; a találkozók a fogadás és az

osztozás alkalmai, helyet kap az imád-

ság és az Eucharisztia ünneplése, vé-

gül az étkezés és a közös ünnep is ál-

landó elem. A „negyedik időszak” a

két találkozó közti idő, amely a barát-

ságok és a személyes kapcsolatok mé-

lyülését hozhatja megkeresésekkel, lá-

togatással, telefonhívással, külön prog-

ramokkal. 

1989. június 26. és július 1. között

Jean Vanier ismét Magyarországra

látogatott, s Kecskeméten, a Piarista

Gimnázium épületében lelkigya-

korlatot tartott a Hit és Fény s a

Bárka közössége számára. Erre az

eseményre a rendszerváltó ország-

ban már lehetőség nyílt. A lelkigya-

korlatnak és az alapítók korábbi

publikációinak szövegét is lejegyez-

ték a Hit és Fény önkéntesei, s kiad-

ványként hozzáférhetővé tették a ta-

gok számára. A lelkigyakorlat jelen-

tősen segítette a magyarországi Bár-

ka Közösség indulását és működését

segítő baráti kör létrejöttét, s az el-

kezdte előkészíteni egy magyar Bár-

ka-ház létrehozását. 1989 őszén

megalakult a Bárka Közhasznú

Egyesület, majd 1991-ben Dras-

kóczy Ildikó vezetésével Dunaha-

rasztiban megnyílt a Bárka-ház.

Olyan értelmi fogyatékos fiatalokat

is fogadott, akik korábban állami

gondozott gyermekként a Hit és

Fény közösség tagjai voltak.

1989-ben további közösségek ala-

kulnak a Hit és Fényben: a Szivár-

vány (a Napsugárból), továbbá a

Mustármag (Budapest). 

1990-ben, év elején megjelent a

Ladik első száma. A kiadvány ettől

kezdve a Hit és Fény negyedévi tájé-

koztatója lett. A havi találkozók té-

máit tartalmazta, francia nyelvből

fordítva. Saját közösségi tapasztala-

tok megfogalmazására is teret adott,

s a közösségek is szerkesztettek egy-

egy számot, melyben bemutatkoztak,

újabb tematikus rovatokat indítottak.

Ebben az évben megalakult a ma-

gyarországi Hit és Fény Egyesület s a

Hit és Fény Alapítvány. Újabb kö-

zösségek a Madárkák Gödön s a Ha-

lak Miskolcon.

Budapest, a zugligeti Szent Család Plébánia kertje: előtérben dr. Dörnyei
Béláné, mögötte Jean Vanier. 1986. szeptember 17. (a szerző tulajdona)
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húsvéti zarándoklat Lourdes-ba

1991 húsvétján 13 000 zarándok

gyűlt össze Lourdes-ban, ezúttal 60

országból. Ez a nemzetközi Hit és

Fény húszéves jubileuma volt. Ma-

gyarországról dr. Dörnyei Béláné

volt a zarándoklat felelőse, s mint-

egy hatvan közösségi tag vett részt

Az egység felé zarándoklaton. 

A Hit és Fény az ökumené útján

járt, s a magyarországi közösség új

csoportokkal, számos fiatal segítővel

kereste az egységet a kicsik és gyen-

gék között. 

Lezárult az első időszak, amely

egy szocialista államberendezkedés

időszakában kezdődött. Hiányt pó-

tolva a fogyatékos gyermeket neve-

lő szülők szükségleteire akart vála-

szolni nyaralással, közösség terem-

tésével. Majd egy köztársaságban

teljesedett ki stabil, nemzetközi

kapcsolatokat ápoló ökumenikus

közösségi hálóvá, lelkiségi mozga-

lommá, amely nagyszerű progra-

mokat valósított meg az értelmi fo-

gyatékos emberekről való gondos-

kodás és társadalmi integrációjuk

végett.

(A szerző gyógypedagógus, főiskolai

docens, a Szegedi Tudományegyetem

Juhász Gyula Pedagógusképző Kara

Gyógypedagógus-képző Intézetének ok-

tatója.)
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– kérdezte Irén. Irén 28 éves,

gondnokolt, értelmileg akadályozott

gondozottunk. Gyermeke van: két-

éves kislány. De a szex, az tabu. Szá-

mos intézményben megfordultam

már, ahol a szexualitás és a halál ta-

bu volt. Csoportos foglalkozáson

Szamanta arról mesél, mennyire

szerette anyai nagymamáját – már

évekkel ezelőtt elhunyt –, akihez

mindig hozzábújhatott, aki minden-

ben segített. (Érdekes, a megbeszé-

lés alatt senki nem sír, és senki nem

fél. Mécsesek égnek az asztalon: ha-

lottak napja van.)  

A lélektan ismeri mind a szülőtől

való elválasztottság ún. szeparációs

félelmét, mind az ún. metafizikai szo-

rongást, pl. amikor egy rokon vagy

az egyik szülő hirtelen, tehát nem

várhatóan meghal. „Megszűnik.”

De… akkor hol van a papa lelke?

Minden tanítónak, tanárnak, gyógy-

pedagógusnak tudnia kell ezt a

helyzetet kezelni. A tabu azt jelenti,

hogy vallási tilalom alá eső, megne-

vezhetetlen. Nem beszélünk róla. Az

ómagyarban a ravasz = róka (!), a

farkas = az egy bestia, lompos farok-

kal (!), de a nevét nem szabad kiejteni.

A medvéét sem, mézevőként (me-

dojev) emlegették az orosz nyelvben.

Itt ún. névelrejtésről van szó. Mi is a

körülírást vettük át. Csak ez ma már

a magyarul beszélők számára nem

nyilvánvaló. 

Már az, ha valamiről nem beszél-

hetünk, titkolódzunk róla, szoron-

gást kelt. Kibeszélni = gondolatban

körüljárni. Szaknyelven a lelkünket

megszellőztetni: ventilálni. Bár a

halotti megemlékezésről szól a rá-

dió, épp a Fiumei úti temető híres

emberek sírkertjét mutatja a tévé,

gyertyák, papok, megsárgult családi

fényképek, krizantém a sírokon – de

mi, iskolában, gyógypedagógiai is-

kolában… tegyünk úgy, mintha nem

halottak napja volna? 

Értelmi fogyatékossággal élőknek

tartottam csoportos foglalkozást,

épp halottak napján. Úgy döntöt-

tem, hogy nem teszek úgy, mintha

nem az volna. Volt torna, volt rövid

mese, volt vagy öt gyermekvers,

olyan is, amelyben a csákó, a mente

s a pej ló szavak is benne voltak,

mert huszárokról szólt. Az internet

segítségével megnéztük, mi is az a

mente meg a csákó, utóbbit később

hajtogattunk is.

Azután mécseseket gyújtottam.

Kértem az Istent, hogy minden

ősünk, halottunk a szellemi biroda-

lomban örömben, békében éljen, sőt,

segítse a mi földi létünk, sugalma-

zással, álombeli képekkel, üzenetek-

kel. A csoportban semmilyen érzel-

mi vihar nem történt. Ellenkezőleg:

a bizalom légköre alakult ki. – Hát

ezek az értelmi fogyatékosok vagy

nem értik, vagy épp hogy érzelmi-

ösztönös dimenzióban nagyon is ér-

tik, miről is van szó? Igen. Ildi (IQ

47!) és Szilárd (IQ 60) mondják, a

testnek meg kell halnia. Kisegítem

őket a többiek kedvéért: csak ami

született, az halhat meg. A lélek

örökkévaló. Mert e lélek van, nem

születik, így nem hal meg, lelkünk a

végtelen isteni „test” egy-egy sejtje.

Anyagelvű tudomány (materializ-

mus) ide, lélek nélküli gépek s kü-

tyük imádata oda. Előttünk az aszta-

lon makk, gesztenye, még ismeretlen

termések, sárga piros és bordó fale-

velek, gombák. Kézbe vettem egy ju-

harlevelet, majd elmorzsoltam. A

szétbomló anyag a mag tápanyaga

leend – magyaráztam –, a magból ki-

nő a csíra. Fa lesz, aztán ha nem vág-

ják ki, háromszáz év múlva kidől. El-

hal, elkorhad, de a halott fa anyaga a

következő, sarjadó növényeknek lesz

táptalaja. Megbeszéltük, hogy az élet

nem A pontból (születés) a B pontig

tart (halál), hanem sokkal inkább

körforgás: az élet majd elhal, de a ha-

lálból új élet születik, amelynek halá-

lából ismét új élet sarjad. Ez körfor-

gás – az anyagi világban.

Vajon az intézményvezetők félel-

me a „kényes témáktól” – szex, sze-

relem, házasság, megcsalás, válás,

betegség, halál – nem épp az ő, saját

félelmük-e? De bizony az! Mindig

azt észleltem, az ürügy, hogy a halál-

ról nem beszélünk, ebből az ember-

telen, gépszerű, ifjúságimádó bom-

lott társadalomból jön: a halált ta-

karjuk el! A halál e hülye társada-

lomban többé már nem az élet része. 

Ne is ejtsünk szót róla! Pedig

gesztenyét gyűjtöttünk, meg a vad-

disznó kedvencét, a makkot. Meg-

És aki meghalt, ő hol van? 
Dunkel N. Norbert
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beszéltük, hogy egy makkból itt, a

debreceni Nagyerdőn tölgyfa nőhet

ki, amin tízezer hangya, kétszáz bo-

gár, tizenegy madár fog lakni! És

egy tölgyfa akár kétszáz makkot is

teremhet. Az élet – ha az emberiség

hagyná – mindent betölt, terjed. El-

mondtuk: a halál csak kapu. Megje-

gyeztük: nem a halál az élet ellentéte,

hisz csak élet van, anyagon innen is,

túl is (szellemi lét). A halál (átlépés)

ellentéte inkább a születés (kezdet).

A halálra fel lehet készülni, elengedni

vagyont, hírnevet, rangot. Mert Jézus

mondotta vala, ez az anyagi világ csak

egy híd. Menj át rajta! De házat (tar-

tós berendezkedés) ne építs reá! Így a

halál nem lehet tabu. Hanem reali-

tás. Ráadásul a tabuk nem engedik

felnőni-megérni sem ép, sem fogya-

tékossággal élő gyermekeinket, fia-

taljainkat! Szakmai hiba, ha az Élet

Dolgait pont miattunk, a gondozók

miatt nem értik meg – a maguk

szintjén – a fogyatékossággal élő

gondozottjaink. Mindent hárítsunk

a szülőkre? Már a tabuk puszta léte

szorongást kelt. Ezért szerelem, pár-

kapcsolat, szex vagy épp a halál sem

lehet tabu. Elfekvőkbe dugjuk hal-

doklóinkat, s nem szokás már a ra-

vatal, a gyertyák, a virrasztás és a ha-

lottunkért elmondott ima. Izoláljuk

a halált. Az ősi paraszti halotti kul-

túra mentálhigiénés hatása kiváló

volt, el tudtunk búcsúzni, énekelni a

halottnak, lemosdatni, felöltöztetni

s imádkozni érte. Régen a túlvilági

útra jókívánságokkal, el- és megbo-

csátásokkal, imákkal! engedtük útjá-

ra halottunk lelkét. Raymond

Moody, aki a klinikai halálból visz-

szatérteket kutatta, Elisabeth Küb-

ler-Ross (halálkutató pszichiáter), a

magyar Polcz Alaine (szintén tana-

tológus1) és Gyökössy Endre (lel-

kész, ám mentálhigiénés munkáját

és annak hogyanját több könyvéből

is megismerhettük) után mára ismét

elsivárosodott hétköznapjaink lélek-

tani kultúrája. 

– Karácsony, húsvét lehet? Halot-

tak napja nem? Nem tudhatjuk, me-

lyik családban milyen szintű az ér-

zelmi nevelés, esetleg az elfojtás, de

minden pedagógus-gyógypedagó-

gus tegye meg azt, amit ő maga

megtehet: egy tabuk nélküli, megért-

hető mikrovilág (iskola, nappali fog-

lalkoztató stb.) megteremtését. Csak

a gyermek, a tanuló, a fogyatékos fi-

atal elfogadó szociális környezete tud

segíteni, sokszor csupán a puszta

meghallgatással, érzelmi jelenléttel. A

halál ún. asszisztált élményfeldolgo-

zásával. Az utólagos kibeszélés, a

halottal való kibékülés, a hozzá való

beszéd, neki szóló köszönet stb. a

gondozó vagy a gyógypedagógus se-

gítségével is megtörténhet. Ez

könnyíti meg integrálni szeretteink

távozását. Az ölben ülő gyermek is

hall küzdelmekről, sárkányokról

vagy boszorkányokról, mi több: Hó-

fehérke haláláról. A félelemmel való

ilyen találkozást hívják a lélektan-

ban a borzongás biztonságos megélésé-

nek. Amikor bár a gyermek találko-

zik félelemkeltő helyzetekkel, még-

is: fogják a kezét (nincs egyedül). S

értelmezik azt, amit átél. Értelmileg

akadályozott, sőt akár ép értelmű, de

alacsonyabb verbális kompetenciájú

vagy csak csendesebb gyermek, fiatal

esetében sokszor hiszik azt, hogy

mivel keveset szól, biztosan nem ér-

ti, miről beszélünk. Nem így van!

Ráadásul létezik az ún. nem-fogalmi

(nonverbális) megértés. Temető, ke-

resztek, szürke felhők, fekete varjak.

Nem csak az értelmi sérült, hanem

minden ember lelki szükséglete le-

het az ún. asszisztált élményfeldol-

gozás. Különösen, ha váratlanul, fia-

talon veszítünk el egy szerettünket.

Ám a legfontosabb a jelenlét. Egy

megértő-szerető kapcsolat. Manap-

ság mindenki ránk lát a fészbukon,

de senki nem látja a gyászunkat, a

saját halálunkat!

És nem mellesleg: hogyan készül-

jünk szüleink elvesztésére, egyben

saját elmúlásunkra, ha ehhez a kul-

túra, a népszokások és az iskola nem

ad mintákat és útmutatót (népme-

sék, virrasztás, temetési szokások,

visszaemlékezés, halotti tor, az év-

szakok váltakozása…)?

(A szerző zeneterapeuta, gyógype-

dagógiai asszisztens, jelnyelvi segítő,

rehabilitációs mentor, terápiás munka-

társ.)

1  Thanatosz a halál istene volt a görö-

göknél. Tanatológus: a meghalással és a

haldoklókkal foglalkozó pszichológus.

Kossuth Lajos mauzóleuma a Fiumei úti temetőben
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a kommunikáció megsegítése

A Carissimiben megjelent előző

cikkünkben (Devosa és Tiszai, 2022)

a Windows 10 és 11 operációs rend-

szerekben rejlő hangalapú diktálási

lehetőségeket tekintettük át. Most

egy saját fejlesztésű ingyenes progra-

mot ismertetünk, melyet azok is

használhatnak, akik nem beszédké-

pesek, és a végtagmozgásuk is jelen-

tősen korlátozott – azaz nem tudnak

gépelni. A programot – mondhat-

nánk – az élet szülte, így még számos

fejlesztési lehetőség van benne, ám fő

funkcióit már most is betölti. 

Hulló betűk – Falling Letters –

írás csak szóköz használatával 

Az alkalmazás lehetővé teszi min-

denki számára, aki csak korlátozot-

tan tudja használni a billentyűzetet

vagy a mikrofont adatbevitelre, hogy

a szóközbillentyű segítségével össze-

állítson egyszerűbb szöveget, azaz

kommunikálni tudjon a körülötte lé-

vőkkel az egyik legegyszerűbb mó-

don.

A program működése rendkívül

egyszerű: a képernyőn elinduló, ábé-

cérendben lévő betűk közül a billen-

tyű lenyomásakor éppen középen le-

vő lekerül az írandó szövegbe, s így

„leejtegetve” akár többsoros szöveget

össze lehet állítani. A program mű-

ködése során a betűk alapértelmezet-

ten másodpercenként váltják egy-

mást a képernyőn, de ez a sebesség

csökkenthető és növelhető az indítás

után a jobbra-balra nyilak (és a bil-

lentyűzeten található nyílbillentyűk)

használatával. A kész szöveg elment-

hető egy egyszerű szövegfájlba, s ké-

sőbb visszanézhető. 

A működéshez 

szükséges környezet

A program .net4 futtatási környe-

zetet igényel, amely már a Windows 7

rendszerben is alapértelmezetten

megtalálható. A program ebből adó-

dóan minden olyan rendszeren fut-

tatható, melyre elérhető az adott fut-

tatási környezet (például ingyenes

Linuxon).

Tapasztalatok

A szoftver kipróbálása során úgy

tapasztaltuk, hogy a résztvevők

örömmel éltek a lehetőséggel, kíván-

csian fordultak a számítógépes meg-

oldás felé, emellett nagyon hasznos

volt, hogy a szoftver kialakítása során

igen alacsony hardverkövetelményű

számítógépet céloztunk meg, így ak-

kor is használni tudjuk, ha csak na-

gyon régi, elavult gép áll rendelkezé-

sünkre. 

A gyakorlati tapasztalatok szerint

a program jelentősen megkönnyíti

mindazoknak a személyeknek a

kommunikációs lehetőségeit, akik-

nek a beszédét, illetve kézhasználatát

valamilyen tartós vagy átmeneti be-

tegség korlátozza. Úgy tudnak szöve-

get gépelni, hogy nem kell a kis betű-

billentyűket használniuk, hanem csu-

pán a nagyméretű szóközbillentyű

megfelelő időpontokban való leüté-

sével összeállíthatják a szöveget, s

utána meg is tudják őrizni későbbi

felhasználás céljából. 

A sebesség beállítása azért kiemel-

ten fontos, mert azt, aki gyorsabban

szeretett volna információkat közöl-

ni, nagyon zavarta, hogy a betűk csu-

pán másodpercenként jelennek meg,

s volt olyan személy is, akinek ez a se-

besség is túl gyorsnak bizonyult.

Elérhető:

http://devosa.hu/dll/shareware/hb

(Dr. Devosa Iván PhD a Károli

Gáspár Református Egyetem adjunktu-

sa, a Szegedi Tudományegyetem Inter-

diszciplináris Orvostudományi Dok-

tori Iskolájának témavezetője. 

Dr. Tiszai Luca PhD gyógypedagó-

gus, ének-zene szakos tanár, andragógus.

Munkahelye a Szegedi Tudományegye-

tem Juhász Gyula Pedagógiai Karának

Gyógypedagógus-képző Intézete.) 

Felhasznált irodalom:

Dr. Devosa Iván és dr. Tiszai Luca

(2022): Ingyenes számítógépes megoldá-

sok – nem csak fogyatékossággal élőknek,

Carissimi 13/4. A Hulló betűk – Falling Letters kezelőfelülete (Saját ábra)

Hulló betűk – Falling Letters – egy 
ingyenes számítógépes megoldás

Dr. Devosa Iván – dr. Tiszai Luca
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könnyen értelmezhető információ

Könnyen érthető nyelvi szint – 
szabályrendszerek

Horváth Péter László

A Carissimi oldalain több éve fog-

lalkozunk a könnyen érthető nyelvvel,

a könnyen érthető kommunikációval

(2017. évi 5. szám; 2019. évi 2. és 3.

szám; 2021. évi 2. és 4. szám; 2022. évi

1., 2. és 3. szám). Ebben az évben –

Olvasóink kérésére – egy olyan 4 ré-

szes sorozatot indítunk, amelyben a

könnyen olvasható és könnyen érthe-

tő információ készítésének szabályait

tekintjük át.

Amikor könnyen olvasható és

könnyen érthető információt készí-

tünk, vagy magasabb nyelvi szintről

alacsonyabb nyelvi szintre ültetünk át

egy információt, különböző szabályo-

kat követünk. Azoknak a szabályok-

nak a gyűjteményét, amelyeket a

munka során meg kell tartani vagy fi-

gyelembe kell venni, szabályrendszer-

nek nevezzük.

Jelen tanulmányban a szabályrend-

szereket, illetve a szabályrendszerek-

kel kapcsolatos megfontolásokat te-

kintjük át. A következő lapszámok-

ban bevezetjük a tisztelt Olvasót egy-

felől az információk (a szöveg) olvas-

hatóságát támogató topográfiai, más-

részt a könnyebb érthetőséget biztosí-

tó nyelvi, nyelvtani szabályokba, har-

madrészt a megértést segítő vagy a

képolvasást lehetővé tevő vizuális áb-

rázolás készítésének szabályaiba.

Bevezető ismeretek 

a szabályrendszerekhez

Amikor könnyen olvasható és

könnyen értelmezhető információt

készítünk, akkor megtartunk, de leg-

alábbis figyelembe veszünk bizonyos

szabályokat. Ezek a szabályok véges

számúak, megtanulhatók, és sok-sok

gyakorlással készségszinten elsajátít-

hatók. Meg kell ugyanakkor jegyezni,

hogy a szabályoknak csak egy része

olyan, amely egyértelműen alkalmaz-

ható. Vannak olyan szabályok is, ame-

lyek inkább nevezhetők irányelvek-

nek, mert alkalmazásuk nem egyér-

telmű. Ilyenkor az irányelv meghatá-

rozza azt az irányt, amelyet követni

érdemes, de egyénileg kell kitalálni a

konkrét megoldást.

Az információ feldolgozásának első

lépése az információ észlelése, érzéke-

lése. Bár információt számos érzék-

szervünkkel érzékelhetünk (láthatjuk,

hallhatjuk, tapinthatjuk, szagolhatjuk,

vagy érezhetjük az ízét), számunkra a

szemmel érzékelhető, jól látható in-

formációk lesznek fontosak. Az ol-

vashatóságot támogató tipográfiai

szabályokat nevezhetjük általánosnak.

Az információ vizuális észlelése, érzé-

kelése – általánosságban mondható

így – nem függ az emberek által hasz-

nált nyelvtől. Így ezek a szabályok –

készüljenek bármely nyelven – általá-

ban jól alkalmazhatók.

Az információ feldolgozásának

második lépése az információ értel-

mezése, esetünkben az olvasott szö-

veg megértése. A szöveg megértését

megnehezíthetik vagy megkönnyít-

hetik – sok egyéb változó mellett – a

szövegben használt szavak, a nyelvta-

ni szerkezetek és a szöveg felépítése.

A megértés nyilván függ a szöveg tí-

pusától és az olvasó előzetes ismerete-

itől is. Itt lényeges felfigyelnünk, kü-

lönösen a nyelvtani szerkezetek eseté-

ben, az egyes nyelvek eltéréseire.

Ezért pl. az angol, a német, a spanyol

vagy a finn nyelven kidolgozott, az

angol, a német, a spanyol, a finn nyelv

sajátos nyelvtanára épülő szabályok

nem feltétlenül lesznek alkalmasak

arra, hogy azokat egy az egyben fi-

gyelembe vegyük pl. magyar vagy

szlovák nyelvű könnyen érthető in-

formáció készítésekor. Tudomásom

szerint – sajnos – még nem készült

olyan szabályrendszer sem magyar,

sem szlovák nyelven, amely a magyar

vagy a szlovák nyelv nyelvtani sajátos-

ságaira épülne. Szeretném ezt a gon-

dolatot egy, az érthetőség szempont-

jából talán kevéssé jelentős, de jól ért-

hető példával szemléltetni. Miközben

az angolban az igéket – az egyes szám

harmadik személyt leszámítva – nem

ragozzuk, addig a magyar és a szlovák

nyelvben minden személynek és

számnak saját ragja van. Ugyanakkor

az angolban – éppen a ragozás hiánya

miatt – meg kell adni a személyes

névmást, amely megelőzi az igét, míg

a magyarban és a szlovákban a sze-

mélyes névmásra nem feltétlenül lesz

szükség, viszont a cselekvő személyét

az ige toldalékából (igerag) ismerjük

csak meg. Pl. inni / piť / to drink –

(vizet) iszom, iszol, iszik, iszunk, isz-

tok és isznak – pijem, piješ, pije, pije-

me, pijete, pijú – I/you/ …

/we/you/they drink – he/she drinks.

A szöveget (betűt) olvasni nem tu-

dó személyek számára hasznos lehet,

ha az információt más módon vizua-

lizáljuk (színes vagy fekete-fehér

fénykép, valósághű és színes/fekete-

fehér rajz stb.). Az ilyen típusú grafi-

kai információ feldolgozása is – alap-

vetően – emberi sajátosság, azaz nem

függ a beszélt nyelvtől; ugyanakkor

függhet az adott nemzet (vizuális)

kultúrájától. Ezért a könnyen értel-

mezhető képek készítésére vonatko-

zó, bármely nyelven készült szabály-

rendszerek is viszonylag jól alkalmaz-

hatók lesznek a mindennapi gyakor-

latban.
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szabályrendszerek

Magyar nyelven 

elérhető szabályrendszerek

Jelenleg hat magyar nyelven elérhe-

tő szabályrendszert ismerünk. Ezek

közül öt valójában idegen nyelven ké-

szült szabályrendszer fordítása, a ha-

todik pedig egy azok alapján készített

hazai kivonat. Kiadójuk minden eset-

ben civil szervezet. Alkalmazásuk te-

hát Magyarországon nem kötelező.

Az első ismert útmutatót az Inter-

national Federation of Library Asso-

ciations and Institutions (IFLA;

Könyvtári Egyesületek és Szervezetek

Nemzetközi Szövetsége) adta ki

1997-ben, 2010-ben újították meg.

Utóbbinak a magyar fordítása 2021-

ben jelent meg a Válogatás a könnyen

érthető nyelv nemzetközi szakirodal-

mából című szöveggyűjteményben.

Ezt követően az International

League of Societies for Persons with

Mental Handicap adott ki útmutatót

1998-ban, amelyet 2002-ben fordí-

tottak magyar nyelvre. Ezt az útmuta-

tót már nem használjuk.

2009-ben jelent meg a nemzetközi

együttműködésben készített, egymás-

sal szoros egységet képező három sza-

bályrendszer: 1.) Információk min-

denkinek. A könnyen érthető kom-

munikáció európai alapelvei, 2.) Ne

írjon nekünk nélkülünk, 3.) Az egész

életen át tartó tanulás oktatóinak kép-

zése. Jelen pillanatban Magyarorszá-

gon ez a legelterjedtebben használt

útmutató. Szlovák fordítása is létezik. 

A budapesti Down Alapítvány a

Mentális Akadálymentesítés Program

(MAK) keretében dolgozott ki egy

szabályrendszert, amely az előző be-

kezdésben bemutatott szabályrend-

szer kivonatolt formája.

A szabályrendszerekkel 

kapcsolatos további 

megfontolások

Európában több tucat szabályrend-

szer érhető el. Amikor a magyar vagy

szlovák nyelvterületen legjobban al-

kalmazható szabályrendszer után ku-

tatunk, vagy a magyar/szlovák sza-

bályrendszer elkészítéséhez keresünk

jól hasznosítható mintát, akkor érde-

mes néhány szempontra figyelni.

Fontos tudni, hogy a szabályrend-

szerekben olvasható szabályok na-

gyobb része mögött – ebben a pilla-

natban – nincsenek tudományos bi-

zonyítékok; a szabályok sok esetben a

gyakorlatban szerzett tapasztalatokra,

megfigyelésekre épülnek. Valószínű-

leg nem ártunk, ha a szabályokat

megtartjuk, de nem biztos, hogy a

szabályok megtartásával az informá-

ció valóban könnyen érthetővé válik.

És az is előfordulhat, hogy az infor-

máció akkor is könnyen olvasható és

könnyen érthető lesz, ha adott sza-

bályt nem tartunk meg. Ugyanakkor

elmondhatjuk, hogy az utóbbi évek-

ben mind Magyarországon, mind a

nemzetközi térben végeztek olyan

kutatásokat, amelyek egy-egy szabályt

alátámasztanak, megerősítenek, vagy

éppen cáfolják a szabály szükségessé-

gét. Ezeket a kutatási eredményeket –

terjedelmi okok miatt – itt nem tud-

juk bemutatni. Ugyanakkor törek-

szünk majd arra, hogy a következő

lapszámokban, az egyes szabályok be-

mutatásakor hivatkozzunk rájuk.

Tudomásunk szerint az Európai

Unióban nincs olyan ország, ahol

adott szabályrendszer alkalmazását

jogszabály rendelné el. A szabályrend-

szerek követése önkéntes alapon tör-

ténik. Ugyanakkor érdemes megnéz-

ni, hogy milyen hátterű személyek,

szervezetek dolgozták ki az adott sza-

bályrendszert, és ki a kiadó. Így pl. lé-

teznek az esélyegyenlőségért felelős

minisztériumok (pl. Németország)

vagy nyelvészettel foglalkozó felsőok-

tatási intézmények (pl. ugyancsak Né-

metország), illetve értelmi sérült sze-

mélyek érdekeit védő vagy nekik szol-

gáltatást nyújtó civil szervezetek (pl.

Inclusion Europe) által kiadott sza-

bályrendszerek. Vannak sztenderd

nyelven (mondhatni, szaknyelven)

megírt szabályrendszerek, de vannak

könnyen érthető nyelvi szinten ké-

szült szabályrendszerek is (pl. Netz-

werk für Leichte Sprache). Jellemző

lehet továbbá a szabályrendszerek fe-

lülvizsgálata és a javított, bővített vál-

tozat újbóli kiadása (pl. IFLA). Jelen

pillanatban egy olyan szabályrend-

szert ismerünk Európában, amely mi-

nőségbiztosítási folyamatot követően,

minőségbiztosított szabályrendszer-

ként vásárolható meg (spanyol sza-

bályrendszer – elérhető spanyol és an-

gol nyelven). 

Fontos továbbá, hogy az információ

észleléséhez és értelmezéséhez az em-

berek több vagy kevesebb támogatást

igényelhetnek. Másképpen fogalmaz-
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könnyen érthető kommunikáció – diszpraxia, apraxia

va: az emberek nyelvi kompetenciája

nagyon eltérő lehet. Ennek megfele-

lően szükség lehet arra, hogy adott

információt ne csak egy, hanem több

nyelvi szintre is átültessünk. Ezeknek

a szinteknek a megkülönböztetésére

alapvetően a Közös Európai Referen-

ciakeretet (A1, A2, B1, B2, C1 és C2

nyelvi szintek) használjuk. Elterjed-

tek továbbá a Plain Language / Easy

Language, Einfache Sprache / Leich-

te Sprache fogalmak, illetve Magyar-

országon a világos beszéd, a közért-

hető beszéd, az egyszerű nyelv, a

könnyű nyelv – könnyen érthető

nyelv / könnyen érthető kommuniká-

ció fogalmak. Fontos tehát, hogy

olyan szabályrendszert használjunk,

amely erre tekintettel van; és ugyan-

annak a nyelvi információnak a több-

féle nyelvi szintre való fordítására (át-

dolgozására, újramesélésére) is taná-

csot ad.

Végezetül fontos, hogy különböző

szövegtípusokat ismerünk. Vannak pl.

tudományos szövegek, szakszövegek,

irodalmi szövegek vagy éppen magán-

életi, közéleti és hivatalos szövegtípu-

sok. Jó okkal feltételezhetjük, hogy az

ezekbe a szövegtípusokba sorolható

szövegeknek pl. egyszerűen vagy

könnyen értelmezhető nyelvi szintre

fordításakor nem csak közös, szöveg-

típusoktól független, hanem a szö-

vegtípustól függő, egyedi szabályokat

is meg kell tartaniuk. Sajnos, a ma-

gyar nyelven elérhető, leggyakrabban

használt szabályrendszer (az Inclu-

sion Europe szabályrendszere) erre

még nincs tekintettel. Így alkalmazá-

sakor mindenképpen óvatosnak és

körültekintőnek kell lennünk. A kü-

lönböző szövegtípusokra is reflektáló

szabályrendszerük pl. a finneknek

van, és ebben a pillanatban csak finn

nyelven érhető el.

Bízom abban, hogy az olvasó átfo-

gó képet kapott a szabályrendszerek-

ről. A szabályrendszerekkel való au-

todidakta ismerkedésen túl javaslom,

hogy ha tehetik, iratkozzanak be

olyan tanfolyamra is, ahol a szabá-

lyokat oktatói támogatással sajátít-

hatják el.

(A szerző főiskolai docens, a váci Apor

Vilmos Katolikus Főiskola oktatója.)

A diszpraxia olyan idegrendszeri

eredetű mozgáskoordinációs zavar,

amelynek következtében az érintett

gyermek nincs összhangban a kör-

nyezetével. Gyakran előfordul, hogy

az ilyen problémával küzdő gyerme-

keket ügyetlennek nevezik, és a disz-

praxiát ügyetlenszindrómaként is

emlegetik. Beszélhetünk külön apra-

xiáról is, amely a cselekvés teljes hiá-

nyát jelenti: az egyén képtelen egyes

cselekvések elvégzésére, megtanulásá-

ra. Fontos kiemelni, hogy annak a

gyermeknek, akinél diszpraxiát álla-

pítanak meg, vagy erre utaló tünete-

ket produkál, emiatt nem alacsony az

intelligenciája.

Számtalan esetben találkozhatunk

diszpraxiás gyermekekkel, azonban a

valódi számnál kevesebbet diagnosz-

tizálnak, főként azért, mert nincs egy-

séges vizsgálati séma, amelynek alap-
ján a neurológus vagy gyógypedagó-

gus megállapíthatná a probléma for-

rását, mint például a sokkal szélesebb

körben tárgyalt tanulási zavarok – a

diszlexia vagy a diszkalkulia – eseté-

ben. 

Mit jelent a gyakorlatban a diszpra-

xia? Milyen jelek alapján azonosíthat-

ja a gyermekét féltőn figyelő szülő?

Ezekre a kérdésekre saját tapasztala-

taim alapján próbálok meg választ ad-

ni. Habár engem csecsemőkoromban

nem ezzel diagnosztizáltak, a tünete-

im kísértetiesen hasonlítanak arra,

amit egy diszpraxiás gyermeknél

megfigyelhetünk.  

Ez a mozgáskoordinációs zavar

már csecsemőkortól járhat figyelmez-

tető jelekkel. Nyugtalanság, nyűgös-

ség, etetési nehézség jellemzi, a gyer-

mek társainál jóval később fordul át,

ül és jár. Verbális diszpraxia esetében a

beszéd elsajátításával és a helyes arti-
kulációval is gondja lehet. Jellemző,

hogy szemmel láthatóan ügyetlenebb

társainál, s mindenben elmarad tőlük

egy, de akár több évvel is. A zavar leg-

inkább a mindennapi, mások számára

talán apró-cseprő, automatizált moz-

dulatsorokban mutatkozik meg. Ilyen

lehet a cipőfűző bekötése, a hajmosás,

az öltözködés, a fogmosás, de még a

körömvágás is. Fontos elmondani,

hogy a diszpraxiát azért is nevezik

ügyetlenszindrómának, mert ezeket a

tevékenységeket idővel képesek lesz-

nek elvégezni, azonban számukra jó-

val időigényesebb a tanulási-megszo-

kási folyamat. Kisgyermek esetében,

akinek nyolcra be kell érnie az iskolá-

ba, nincs idő arra, hogy a szülő kivárja,

míg reggel a saját tempójában elké-

szül, ezért fordulhat elő, hogy még

tíz-tizenegy éves korukban is szüksé-

gük van szüleik segítségére a reggeli,

sőt olykor az esti rutinjuk elvégzésé-
ben is. Mindenekelőtt azonban türe-

A diszpraxiáról személyes 
tapasztalatok alapján, I.

Széles Melánia
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ügyetlenszindróma

lemre és megértésre van szükségük,

valamint arra, hogy tápláljuk bennük

a már meglévő kíváncsiságot érdeklő-

dési körük iránt, ezáltal is segítve őket

az erősségeiket felfedező úton. 

Most pedig szeretnék a saját ta-

pasztalataimról, illetve a családom

megfigyeléseiről beszámolni. Édes-

anyámtól tudom, hogy három hóna-

pos koromban nagymértékű nyugta-

lanság lett úrrá rajtam. Ezt orvosi

vizsgálatok követték – röviddel utána

kezdődött az azóta is elmaradhatat-

lan éves neurológiai ellenőrzések so-

ra. Két és fél évesen még nem jártam,

azonban már hónapokkal korábban

koromhoz képest folyékonyan kom-

munikáltam. 

Anyukám gyakran említette, hogy

kortársaimhoz képest örökösen fejlő-

désbeli lemaradással küzdöttem. Ez

főként akkor vált észrevehetővé, ami-

kor óvodába kerültem, mivel a kü-

lönbségek csak ekkor válnak szembe-

tűnővé, főként egyke gyermek eseté-

ben, ahol nincs közvetlen összeha-

sonlítási alap. Visszagondolva: kikö-

zösített voltam már akkoriban is, de

ez kevésbé tűnt fel számomra, mivel

szerencsémre a hozzám legközelebb

álló unokatestvéremmel együtt jár-

hattam óvodába, általa pedig elfeled-

kezhettem arról, hogy rajta kívül va-

lójában nem volt játszópajtásom.

Olykor tettem kísérletet arra, hogy

én is a közösség igazi tagjává válhas-

sak, de akkoriban nem szomorított el,

ha nem sikerült, egy barát bőven elég

volt a szociális igényeimnek. Ebben a

korban elmondható volt rólam, hogy

ha ismeretlen helyen sétáltunk, min-

dig fognia kellett valakinek legalább

egy, ha nem mindkét kezem, nehogy

elessek, ugyanis gyakran botladoz-

tam. Mozgásomat nem tudtam koor-

dinálni, gyakran beleütköztem em-

berekbe, tárgyakba, és nem láttam

tisztán, hol végződött a padka, hol

kezdődött a bucka vagy a gödör, s ez

számos balesethez vezetett. Amikor
elestem, a reflexeim nem működtek

megfelelően, ezért ahelyett, hogy ke-

zemmel óvtam volna a fejemet, álta-

lában azt érte az ütés ereje. Emiatt

aztán öt alkalommal agyrázkódást is

szenvedtem, még hatéves korom el-

érése előtt. Járni tehát nem tudtam

valami biztosan, de kedvenc elfoglalt-

ságaim közé tartozott, hogy négy-

kézláb közlekedjek, s ehhez kapcsol-

jam a mindennapi játékaimat – sok

évvel később döbbentem rá, hogy

népszerű gyakorlat diszpraxiás gyer-

mekekkel való foglalkozás során.

Már az óvodában jól bántam a tollal

és ceruzával, mert szüleim és nagy-

szüleim fontosnak tartották, hogy

azonosítani tudjam a nyomtatott

nagybetűket, sőt a magam kezdetle-

ges kézírásával még írni is megtanul-

jak velük. Diszpraxiás gyermekeknél

gyakori, hogy a kézírásuk olvashatat-

lan, s ha verbális diszpraxiáról van

szó, akkor az olvasással is nehézségeik

vannak, esetenként diszlexiával és

diszgráfiával társulhat. Szüleim sok

energiát fektettek a memóriám fej-

lesztésébe. Az egyik legkorábbi emlé-

kem az, hogy anyukámmal közösen

játsszunk a kedvenc mesehőseimet

ábrázoló memóriakártyáimmal. Má-

sik kedvenc memória- és finommo-

torika-fejlesztő játékom a puzzle volt.

Egészen kis koromtól foglalkoztattak

vele szüleim, kezdve a hatalmas, ke-

vés darabból álló kirakókkal, amelye-

ket később egyre nagyobb darabszá-

mú és kisebb méretű kirakók váltot-

tak fel. Mind a puzzle, mind a me-

móriakártyák olyan eszközök, ame-

lyeket szakemberek szívesen javasol-

nak diszpraxiás gyermekek fejleszté-

sére. Hasonlóan szerettem akkoriban

a foglalkoztató füzeteket. Szüleim,

nagyszüleim felolvasták és elmagya-

rázták, mi a teendő, én pedig meg-

próbáltam a lehető legjobban megol-

dani a feladatot. Ma már ismerem

ennek a módszernek a hiányosságait,

de nem szabad elfelejteni, hogy en-

gem nem diszpraxiával diagnoszti-
záltak, így gyakorlatilag fogalmuk

sem lehetett, hogy mi lenne a helyes

„út” számomra – egyszerűen megtet-

ték a tőlük telhetőt, s ezért végtelenül

hálás vagyok. Ma már azonban lá-

tom, hogy mivel minden figyelmüket

arra koncentrálták, hogy úgymond, a

szellemi képességeimet pallérozzák,

szinte semmiféle figyelmet nem ka-

pott a mindennapjaimat továbbra is

nagymértékben befolyásoló egyen-

súlyzavarom, valamint az, hogy kor-

társaimhoz mérten még mindig fej-

letlen volt a mozgáskultúrám és az

izomzatom. Ez később csúnyán visz-

szaütött, ugyanis az utóbbi ma, hu-

szonhárom évesen is gyenge. Túl va-

gyok egy térdműtéten, sőt minden-

napjaimat nehezíti, hogy porckopást

állapítottak meg mind a két térdem-

ben. Talán ha akkor megkapom a

megfelelő izomfejlesztő tornát, ame-

lyet ma már szerencsére egyre többet

alkalmaznak, némely nehézségeim

megelőzhetők lettek volna – hogy

mennyire eredményesen, azt sosem

tudom meg. 

Az alapiskola alsó tagozatán telje-

sen idegen társaságba csöppentem; itt

már erősebben éreztem a kiközösítés

súlyát. Kortársaimmal ellentétben

nem igazán akartam erőfeszítéseket

tenni azért, hogy beilleszkedjek, és

barátokat szerezzek. Szerettem volna

velük játszani, de tudtam, hogy nem

vagyok olyan, mint ők, és valószínű-

leg ők is tisztában voltak vele. Helyet-

te mindent megfigyeltem: mit ho-

gyan csinálnak, ki kivel barátkozik, és

mik az épp népszerű témák. Sokkal

jobban éreztem magam ebben a sze-

repben, mint amikor rákényszerül-

tem arra, hogy valamit másokkal kö-

zösen csináljak. Mindennapi tevé-

kenységeim során, mint a fürdés, haj-

mosás, még mindig szükségem volt

anyukám segítségére, sőt a reggeli

kapkodásban, hogy idejében elérjük a

buszt, teljes mértékben rá voltam

utalva. Felöltöztetett, megfésülte a

hajam, és szépen befonta. Nem arról
volt szó, hogy képtelen lettem volna
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ezeket a cselekvéseket magam elvé-

gezni, csupán egy korombelihez ké-

pest sokkal lassabban tudtam volna.

Viszont sokkal hamarabb megtanul-

tam folyékonyan olvasni, mint ők.

Máig gyakran felmerül bennem a

kérdés, miért. Nem gondolom, hogy

azért, mert kivételes intelligenciával

rendelkeznék. Inkább azt gondolom,

hogy ebben szerepet játszhatott kivá-

ló osztályfőnököm, aki mindig szívén

viselte a sorsunkat, és igyekezett min-

denkire odafigyelni. Az ő ötlete volt,

hogy a ma már diszpraxiás gyerekek

körében erősen ajánlott fejlesztési se-

gédeszközt, a babzsákot alkalmazza,

mégpedig úgy, hogy segítségével

együtt gyakoroljuk a szótagolást.

Körbeálltunk, és egyik kezünkből a

másikba, majd a mellettünk álló ke-

zébe helyeztük a babzsákot, miköz-

ben egy-egy szótagot mondtunk ki

az éppen tanult mondókából. A gya-

korlat a közösségért volt, nem csak

értem, így nem érződött úgy, mintha

kivételezett volna velem, vagy külön-

leges bánásmódban részesített volna;

így elkerülte azt, hogy újabb ok kelet-

kezzen a kiközösítésemre. Korai fo-

lyékony olvasásomat elősegítette az,

hogy mindig is végtelenül érdekeltek

a történetek. Menekülést jelentettek

abból az életből, ahol érteni még nem

értettem, miért, de éreztem, hogy ki-

rekesztett és más vagyok. Amikor ke-

zembe vettem egy könyvet, könnye-

dén azonosulni tudtam az adott sze-

replővel, és ha csak rövid időre is, a

képzelőerő által úgy tehettem, mint-

ha más volnék, valaki, akinek szuper-

képességei vagy varázsereje van; vala-

ki, aki előtt nincsenek lehetetlen fel-

adatok; valaki, akit nem frusztrálnak

a mindennapi élet kihívásai és a más-

ságából adódó hátrányok. Esetemben

mind az olvasás, mind az írás olyan

terület volt, ahol végre úgy éreztem,

hogy én is jeleskedhetek, így az isko-

lában fel sem merült, sem az osztály-

főnökömben, sem a neurológusom-
ban, hogy diszpraxiám volna – szigo-

rúan véve a tanulásban sosem akadá-

lyozott. A számolással időnként

akadtak nehézségeim, de hála osz-

tályfőnökömnek, aki mindig is híve

volt az innovatív, új és szokatlan ta-

nulási módszereknek, ezt is sikerült

könnyebbé tennie számomra. Meg-

tanította az egész osztálynak, hogyan

kell szorobánnal számolni. Ez egy ja-

pán számológép, amelyen számos

tengelyen apró golyócskák vannak, s

adott szabályoknak megfelelően le-

het rajta gyorsan és pontosan műve-

leteket végezni. Versenyre vitt, és bár

nem értem el túlságosan jó helyezé-

seket, maga a tudat, hogy elég jónak

vélt ahhoz, hogy megmérettessek, so-

kat javított az akkori önbizalmamon.

Úgy éreztem, számítok. Hogy miért

fontos ez egy diszpraxiás gyereknek?

Minden gyereknek fontos, hogy

érezze: sokat számít, és a felnőttek ér-

tékelik, amit csinál. Azonban elen-

gedhetetlen tudatosítani, hogy egy

diszpraxiás gyerek önbizalma köny-

nyebben megingatható, mint egy át-

lagosé. A másság érzetéből, a kire-

kesztettségből fakadóan kardinális

számára, hogy pozitívan értékeljük

azokat a sikereit is, amelyek másnak

aprónak és jelentéktelennek tűnhet-

nek. 

Azt is fontosnak tartom elmonda-

ni, hogy visszagondolva már hét-

nyolc évesen látható jelei voltak an-

nak, hogy úgymond, „people-pleaser”

viselkedést tanúsítok. Magyarra ezt

úgy lehetne fordítani, hogy mások

kedvére tevő, másoknak tetszeni aka-

ró viselkedés. De miben nyilvánult ez

meg nálam? 

Az osztályfőnököm és a szüleim is

nagyon szerették volna, ha barátokat

szerzek, nem csak a saját kis bizton-

ságos, komfortos, képzeletbeli bubo-

rékomban létezem az osztályon belül.

Nagyon szerettem volna dicséreteket

bezsebelni, hallani, hogy büszkék

rám, ezért megtettem mindent, hogy

azokkal barátkozzak, akiket erre
megfelelőnek ítéltek számomra. En-

nek aztán az lett a következménye,

hogy olyasvalakinek próbáltam mu-

tatni magam, aki nem voltam, hisz az

addig „ismert” énemért kiközösítet-

tek. Ahogy várható volt, büszkék is

voltak rám, miután szert tettem né-

hány ilyen „barátra”. Ezután a tanulás

került elő mint elégedetlenségi alap.

Habár anyukám gyakran hangoztat-

ta, hogy nem az a fontos, milyen

jegyet viszek haza, azért elmaradha-

tatlanul felmerült a kérdés: miért

nem kaptam jobbat? Miért nem ta-

nultam többet? Miért nem próbál-

koztam jobban? Így hát lassan kiala-

kult bennem az a kép, hogy akkor va-

gyok értékes, ha azt teszem, amit vár-

nak tőlem, ha próbálok megfelelni

annak a képnek, melyet anyukám ki-

alakított rólam a fejében. Miért nem

csinálom úgy, mint X, miért nem va-

gyok olyan, mint Y? Miért van állan-

dóan káosz a szobámban, miért nem

találok soha semmit, miért nem sze-

retek kijárni, mozogni, mint a többi

gyerek? És bár voltak dolgok, ame-

lyeket igyekeztem az elvárásaiknak

megfelelően csinálni, főleg a tanulás

és szocializálódás terén, olyanok is

voltak, amelyek egyszerűen abszolút

nem kategóriába kerültek nálam.

Ilyen volt bármilyen mozgásos tevé-

kenység. Egy diszpraxiás gyerek nem

akar mozgásos tevékenységeket vé-

gezni, mert nem leli bennük örömét.

Érzi, hogy nem ez az, amiben ő jeles-

kedhet, így inkább kerüli az ilyesmit.

Ezért is mondják rájuk gyakran, hogy

visszahúzódóak, introvertáltak –

amilyen én is voltam, és ami nem fe-

lelt meg (sőt, ma sem felel meg) a tár-

sadalomnak, melyben élünk. Nyarak

teltek el úgy, hogy alig mozdultam ki

a házból, a szobámból, miközben

rengeteget olvastam, s mindenféle

feladatokkal teli foglalkoztatókat,

szúdokut oldottam meg, keresztrejt-

vényt fejtettem, és történeteket írtam. 

(A szerző a Selye János Egyetem Ta-
nárképző Karának hallgatója.)
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„Már gyerekkoromban 
bennem volt az elfogadás”
Buzgó Menyhart Annamária

gyógypedagógus, a 11 éves Sebestyén

s a 8 és fél éves Attila édesanyja. Póda-

tejeden él családjával, munkahelye a

győri Radó Tibor Általános Iskola és

Egységes Gyógypedagógiai Mód-

szertani Intézmény.

– Milyen volt a gyerekkora? 

– Szenzációs gyerekkorom volt.

Szerencsés vagyok, hogy aktívan tölt-

hettem időt három nagyszülővel, idős-

korukban pedig én gondoztam őket.

Tízéves koromig Dunaszerdahelyen

éltünk, akkor Albárra költöztünk, de

az iskolai közösség meg a gyermekott-

hon a városban koncentrálódott, és a

nagyszülők is ott laktak. Mi minden

reggel és délután megálltunk náluk.

Nagyon szerettem a falusi életet. Le-

hettek állatkáink, kutya, macska, hör-

csög. Nagy kertünk volt fóliasátrakkal,

gyümölcsfákkal. Apukám lakatosmes-

terként szakmát oktatott a szerdahelyi

szakmunkásképzőben, anyukám

könyvelő volt. A nagyszüleim mindkét

részről a paraszti világból származtak,

szüleim belénk nevelték a kert, a ter-

mészet szeretetét. Rengeteget dolgoz-

tak, de a környéken sokat kirándul-

tunk, bicikliztünk, fürödni jártunk, a

nagyszülőket látogattuk. Sok volt a

közös idő.

– Győrben érettségizett, a Révai

Miklós Gimnáziumban. Miért éppen

oda jelentkezett?

– Talán mert a nővérem is oda ké-

szült, bár őt végül vegyipari középis-

kolába vették fel. Szerdahelyen a Ko-

menský utcai alapiskolába kezdtem

járni, majd keresztény családként a

szüleim átírattak az akkor induló egy-

háziba. Nagyon jó döntés volt, akkor a

járás egyik legszínvonalasabb iskolája

volt. Végig kitűnő tanulók voltunk a

nővéremmel, és kellően színvonalas

intézmény felé kacsingattunk. A Révai

az ország talán második legjobb gim-

náziuma volt. Rettenetesen kemény,

sok-sok tanulás járt vele, viszont aztán

a főiskolán nem volt olyan gondom,

hogy nem tudok tanulni. 

– Milyen hatások érték korábban,

hogy a Bárczi Gusztáv Gyógypeda-

gógiai Főiskolát választotta?

– Valószínűleg azért lett gyógype-

dagógia, mert a rokonságban is volt

egy súlyos, halmozottan sérült kislány,

és láttam, hogy mekkora terheket ró a

szülőre. Bár ez tabutéma volt a csa-

ládban, a nagymamám és az anyukám

is nagy odafordulással, elfogadással

voltak feléjük. Ez egy cseh család,

akikről beszélek, a nagyszüleimet

ugyanis annak idején kitelepítették

Csehországba. Gyakran kirándultak

hozzánk, hozták a kislányt is, mi pe-

dig minden nyáron ott nyaraltunk,

sokat találkoztunk ezzel a kis másod-

unokatestvéremmel. Azóta felnőtt, de

továbbra is gondoskodásra szorul.

Aztán ott voltak a gyermekotthonos

évek, a mai napig élő barátság alakult

ki az akkori osztálytársammal. Az

otthon összes gyerekét ismertük, oda

hordtuk sétáltatni a kiskutyánkat,

együtt játszottunk az udvaron, elcsal-

tuk a gyerekeket misére. Úgy látszik,

hogy már gyerekkoromban, a szülői

példának köszönhetően bennem volt

az elfogadás, illetve talán az is, hogy a

szakmunkásképzőbe, ahol apukám

tanított, nem a jól tanuló, jó szociális

körülmények között élő gyerekek

mentek. Az értelmileg sérülteket se-

gítő egyesület, az ÉSSE is gyakran

szervezett programokat, ilyenkor fel-

kérték a Révaiban a diákokat, hogy

segítsenek a programok lebonyolítá-

sában; én sokszor jelentkeztem. Most

pedig én hordom ezekre a rendezvé-

nyekre a tanulóimat.

– Tehát jelentkezett a Bárczira…

– Jók voltak a tanulmányi eredmé-

nyeim, nem kellett felvételiznem. A

Bárczin nagyon jó az oktatás színvo-

nala. Az értelmileg akadályozottak

tanszékén is voltak kiváló oktatóink –

nemrégiben hunyt el Csiky Erzsébet,

mély nyomot hagyott bennünk, sokat

tanultunk tőle –, a szurdopedagógiai

tanszék pedig szenzációs volt: Zsoldos

Márta, Csányi Yvonne, Farkas Miklós

nagy nevek a szakmában. Abból profi-

tálok a mai napig, amit tőlük tanultam. 

– A diploma megszerzése után ter-

mészetes volt, hogy hazajön, vagy

gondolkodott azon is, hogy Magyar-

országon marad?

– Határozottan nem szerettem vol-

na Magyarországon maradni. Ben-

nünk, a határon kívül élő magyarok-

ban ha a család érdeklődik a kultúra, a

magyarság iránt, akkor az ember az

anyatejjel szívja magába az otthon sze-

retetét. Nagyon erősen élt bennem,

hogy innen nem akarok elmenni. Ne-

gyedéves hallgatóként megadatott az a

szerencse, hogy Szlovákiába lehetett

jönni Erasmusszal belekóstolni az it-

teni oktatásba. Gondoltam, hogy fel-

szedem a szaknyelvet, és kicsit leporol-

nám a szlováktudásomat. A pozsonyi

Duna utcai gimnáziumban érettségiz-

tem szlovákból. Egy félévet úgy töltöt-

tem, hogy ingáztam Pozsony és Buda-

pest között, hogy itt is, ott is be tudjak

járni a kötelező órákra, gyakorlatokra.

Nagyon hasznos volt, hogy összeha-

sonlítva felértékelődött bennem a ma-

gyar oktatás. Itt Szlovákiában más az

oktatási rendszer. Viszont nagyon jó,

hogy fel tudtam venni egy csomó te-

rápiás tárgyat: biblio-, zene-, mozgás-,

művészetterápiát (rajzolás, festés). Ez

a diplomamunkám kapcsán is megha-

tározó lett. A gyógypedagógiának is

sokkal erősebben ki kellene ezeket
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használnia – mondom úgy, hogy vég-

zős hallgató vagyok a tánc- és moz-

gásterápián Olmützben, ahol egyéb

terápiákba is betekintést nyerünk. Volt

egy nagyon érdekes szemináriumunk

egy, a nyitrai egyetemen dolgozó pro-

fesszor asszonnyal, aki kreatív drámát

tanít. A szövegértést vettük, amely na-

gyon nehéz már az enyhe fokban ér-

telmileg akadályozott gyermekeknek,

de azoknak is, akik valamilyen logopé-

diai, beszédfejlődési zavarral küzde-

nek. Jó tippet adott: mindig úgy fejez-

zük ki magunkat, hogy a gyermek

fényképet tudjon belőle készíteni. Ha

már látja a belső képet, sokkal köny-

nyebb a megértés. Ezek nagy ráesz-

mélések nekem is, hogy tudat alatt én

is így próbálok dolgozni a gyerekekkel,

s amikor már tudatos, egészen más

minőség. 

– Mivel foglalkozott a diploma-

munkájában?

– Czeizel Barbaránál írtam, min-

dent, ami a korai fejlesztéssel kapcso-

latos, ő tanított nekünk. Hatalmas

szaktudású, nagyon jó gyógypedagó-

gus. Bejárhattam az általa létrehozott

korai fejlesztő központba, és a nem

beszélő autista csoportból megfigyelő-

ként egyéni zeneterápiás foglalkozá-

sokon vettem részt; erre éleztem ki az

egészet: a kommunikáció fejlődése a

zeneterápiás foglalkozásokon nem be-

szélő autistáknál. Ez az autizmus

spektrumnak nem könnyű része. Az

autizmusról tudni kell, hogy hatalmas

spektrum. És az értelmileg akadályo-

zottak között is nagy különbségek

vannak. Most már egyre differenciál-

tabb a diagnosztika. Ha a saját kisfi-

amra gondolok, aki autizmus kódot is

kapott, meg enyhe fokú értelmi aka-

dályozottsággal él, akkoriban még biz-

tosan nem nevezték volna autistának,

hanem autisztikusnak. Az autizmus-

nál legalább 50% az örökletességi fak-

tor, illetve van egy csomó külső ténye-

ző, amely ezt befolyásolja, mint az én

fiam esetében is. Nem lehet rájuk húz-

ni semmilyen sablont. Vannak nagyon

alapvető jellemzők, a rugalmatlanság, a

szociabilitásnak a fejleszthetősége, a

kommunikációt is fejleszteni kell.

– Itthon milyen körülmények fo-

gadták?

– Fejlesztő foglalkozásokat végez-

tem, sok ismerős megkeresett, eljártam

az autisták és értelmi sérültek nappali

otthonába, megkerestek olyan szülők,

akiknek hallássérült gyermekük volt.

A Bárcziban sok gyakorlatunk volt,

némi tapasztalatot felszedtem. Ami

nagyon nehéz volt, és nagy különbség

a két ország között: Magyarországon

úgy vizsgálnak, hogy kikerekedik be-

lőle egy diagnózis, és megadnak fej-

lesztési irányokat. Ha az iskolában

hozzám kerül egy gyermek, tudom,

hogy mi a diagnózisa, leírják az egész

vizsgálat menetét, milyen területeken

hogyan teljesített, majd konkrét irány-

elveket írnak a fejlesztésre. Szlovákiá-

ban ez nem volt. Nem volt szupervízi-

óm. Egyre több olyan megkeresés jött,

amely nem volt a szakirányommal

kapcsolatos, mozgás- vagy halmozot-

tan sérült, például nyitott gerincű gye-

rekek. A nyári szünetben elkezdtem

masszázst tanulni; jöttek hozzám gye-

rekek és felnőttek, akiknek szükségük

volt manuálterápiás megsegítésre. Pár

év alatt tulajdonképpen profilt váltot-

tam, mindenféle egészségi problémá-

val sokat foglalkoztam. Rengeteget

fejlődtem ebben az időszakban. Igye-

keztem megtanulni jól érzékelni a má-

sikat, hol a probléma. Tíz évem ezzel

telt. Közben mindig volt olyan kis kli-

ensem is, akinek volt gyógypedagógiát

érintő nehézsége. Két évig Malackán

is dolgoztam a Rokkantak Szövetsé-

génél, én voltam a mozgásterapeutá-

juk. Nagyon sokféle tapasztalatra tet-

tem szert. Közben sok minden történt.

Férjhez mentem, gyerekeim születtek.

Sajnos, nagyon rövid időn belül na-

gyon sok családtagomat elveszítettem.

És hát a kisebbik fiamnak a megszü-

letése óta nemcsak anyuka vagyok, ha-

nem – újra – gyógypedagógus is.

– Gyógypedagógusként hogyan él-

te meg, mikor kiderült a kisfia problé-

mája?

– Kicsit korábbról kezdeném a tör-

ténetet. A várandósság alatt minden-

féle vizsgálatot végeznek. A nagyob-

bik fiamnál jött ki, hogy valószínű a

Down-szindróma. Mondták, hogy

menjek el genetikai konzultációra. A

genetikus megkérdezte, tudom-e, mi

az. »Gyógypedagógus vagyok, hogyne

tudnám.« Akarok-e amniocentézisre

(magzatvízvizsgálat) menni? Mond-

tam, hogy nem. Ő a gyerekem, és ha

egészséges lesz, ha nem, nem válok

meg tőle. És nagy örömünkre egész-

séges lett. A kisebbiknél semmi ilyen

nem merült föl. Megszületett, minden

A családdal
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rendben volt nála, talán annyi, hogy

szopizás közben érdekes kis dúdoló

hangot szokott kiadni. A mai napig

nem tudom, hogy ez már jelentett-e

valamit. Gyakorlatilag tökéletes kis-

baba volt. Evett, aludt, mosolygott.

Féléves koráig. Egy picit nehezebben

ment nála az átfordulás. Itthon el-

kezdtem tornáztatni, nagyjából tud-

tam, hogyan kell. Beindult, kúszás,

mászás, de nem akart járni. 14 hóna-

pos, és még mindig nem megy. Sza-

ladtunk tornázni. Viszont kiskora óta

jellemző volt rá, hogy nem jól viselte a

változást. De nem volt gondtalan a vá-

randósságom. Apukámmal is gondok

voltak, beteg nagyszülők, meghalt a

nagymamám… Tudtam, hogy a baba

is stresszes velem együtt. Végül 19 hó-

napos korában kezdett el járni. Elvit-

tem neurológushoz, de nem láttak

semmit. Aztán volt egy időszak, ami-

kor külföldre költöztünk. Csodálatos

két év volt. Míg a férjem dolgozott, én

rengeteg időt tudtam tölteni a gyere-

kekkel. Öt percre voltunk a tenger-

parttól, mindennap úsztam a kicsivel,

játszótérre jártunk, mindent megtet-

tem érte, hogy a mozgása fejlődjön.

Darabosabb volt, de kis medvebocs

módjára fejlődött. Voltak ugyan sza-

vai, de a beszéd nem akart elindulni, és

nagyon vokalizált. Ez azt jelenti, hogy

eldalolgatott, intonációval elmutogat-

ta, amit akart, belemondott egy-két

szót. Nagyon aranyos kisfiú volt már

akkor is. A beszédet értette, gesztu-

sokkal nagyon jól kommunikált. Köz-

ben hazaköltöztünk. Négyévesen óvo-

dába is járt, de csak fél napra tudtuk

beadni, nem akart ott aludni. Szoba-

tiszta volt, ezzel nem volt gond. Sze-

relni szeretett, legózott, állandóan csa-

varozott, de ceruzát nem akart a kezé-

be fogni. Öt év és egy napos kora óta

elkezdett rövid mondatokban beszél-

ni, no, azóta be nem áll a szája. Köz-

ben nem említettem: a nővérem rák-

kutató Budapesten, és a Tűzoltó utcai

II. sz. Gyermekklinikán beszervezett

bennünket egy genetikai vizsgálatra.

Elmentünk Fekete György profesz-

szorhoz, három orvos is megnézte a

gyerkőcöt: nem látnak rajta különö-

sebb szindrómára utaló jelet, de pár

minor anomália van: picit ritkábban

vannak a fogai, picit puhábbak az

ízületei. Bevették egy kutatási prog-

ramba – ez egyszerű vérvétel volt –,

hogy megnézik a kromoszómáit. Egy

évet vártunk a vizsgálat eredményére,

a beiskolázási időszak előtt, hatéves

korában derült ki, hogy Phelan–

McDermid-szindrómája (PMS) van.

A SHANK3 génnek a triszómiája, sé-

rülése okozza, ez egyenes indikációja

az autizmusnak. Nem tudtam. Tipi-

kusan olyan tüneteket indukál, ami-

lyenek a fiamnak vannak: megkésett

mozgás- és beszédfejlődés, enyhe fokú

értelmi akadályozottság, vagy súlyo-

sabb is lehet, autizmus, s járhat még

mindenféle pszichiátriai kórképpel. A

kérdés úgy szólt, milyen volt gyógype-

dagógusként megélni: borzasztó.

Most nagyon empatikus tudok lenni a

szülőkkel, mert ezen a gyászfolyama-

ton ugyanúgy végigmentem. Akkor is,

hogyha az ember látja azt, hogy nem

úgy fejlődik a gyereke, mint a többi.

Láttam én, hogy le van maradva, de

azért valahol mindenki reménykedik

ilyenkor, hogy talán ez meg az segít.

Még most is tornára meg fejlesztésre

jár, mindennap tanulok vele. Amikor

az ember meglátja ezt papíron, feke-

tén-fehéren leírva, az valami borzasz-

tó. Gyászfolyamat, depresszió – hol a

férjem vigasztalt engem, hol én őt. Azt

hiszem, hogy mind a mai napig van

olyan helyzet, amelytől azért félünk.

Aztán meg olyan orvost találni Szlo-

vákiában, aki magyarul beszél, és kor-

rektül diagnosztizál… Az egy külön

mise. Ami nagy szerencsém, és isten-

hívő emberként azt mondom, hogy

ebben égi segítség volt: találtunk Bu-

dapesten olyan orvosnőt, aki 25 éven

át szakértői bizottságban vizsgált, ha-

talmas tapasztalattal, mindent látott

már az életben. Korrekt, készséges, ő

az, aki irányba tett bennünket. Meg-

nézte a gyerkőcöt, játék közben figyel-

te meg, kikérdezett bennünket. Tím-

ben dolgozik, van gyógypedagógusa,

logopédusa, pszichológusa. Egy hóna-

pon belül tudtuk, hogy milyen szinten

van a gyerek, miben szorul fejlesztésre.

Nem lehet integrálni, speciális iskolá-

ba kell mennie. Nyilván nem könnyű

elfogadni, de nem az elfogadás volt

nehéz, hanem az, hol találok egy ilyen

iskolát. 

– Miért döntött úgy, hogy Ma-

gyarországra viszi?

– Tisztában vagyok vele, hogy amit

ilyen kicsi korban be tudunk táplálni,

az lesz meg neki felnőttkorára. Azt

tudja majd használni. Nyilván van az

agynak egyfajta plaszticitása, de a kor-

ral szűkül. Nem akartam elherdálni a

korai éveket, amikor a gyermek még

intenzívebben fejlődhet. Az iskolában,

ahol oktatok, tapasztalt pedagógusok

vannak, csupa olyan, akitől én csak ta-

nulni tudok. Azzal is tanulok, hogy

mindennap tanulok a gyerekemmel.

Nem azt akarom mondani, hogy fené-

kig tejfel az iskolánk, viszont ott van

egy fix követelmény- és célrendszer,

hogy egy év alatt ebből a pontból ide

kell eljutni. Ha a gyereknek nem sike-

rül, megvizsgáltatjuk, hogy mi az oka.

Ha az, hogy túl lassan fejlődik, akkor

évet ismétel, ha az, hogy ő mindig

képtelen lesz az írásbeliségre, felmen-

tetjük írásbeliségből, jöhet tovább, de

az írásbeliséget nem fogjuk értékelni.

Ha annyira erős a diszkalkuliája, hogy

matekból nem tud teljesíteni, csak,

mondjuk, nyolcadikos koráig az ezres

számkörben, akkor felmentetjük ma-

tekból, és azt a számkört gyakoroltat-

juk vele. Magyarországon van egy in-

duló státus, tudjuk, hogy ide akarunk

elérni, és azt megalapozzuk, ráépítünk.

Nem csak sodródunk, hanem nagyon

konkrétan viszi a gyerekeket. Főleg az

első négy osztálynak a tanterve és a rá-

épülő tanmenetek jól felépítettek, át-

gondoltak. A felső tagozatot ennyire

már nem tudom dicsérni, mert ott már

sok a fölösleges információ, amelyet
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bele kellene sulykolni a gyerekbe, de az

már gyermek- és pedagógusfüggő,

hogy milyen szintre tudunk eljutni. 

– Hogyan került a győri iskolába

tanítani? 

– Mikor utánanéztem az iskolák-

nak, mondtam a doktornőnknek, hogy

a győri Radó Tibor Általános Iskola

egész jónak tűnik a fiam számára. De

itt dolgoztam Szlovákiában, tarthatat-

lan lesz, hogy közben oda furikázzam

a gyerekemet. Át kell mennem Győr-

be. Ő javasolta, hogy hiszen gyógype-

dagógus vagyok, írjam meg az önélet-

rajzomat, úgyis pedagógushiány van,

biztos, hogy kapni fognak utánam. A

Radóban akkor három üres állás volt.

Elküldtem az életrajzom, és már azzal

vártak, hogy fel akarnak venni.

– Mik voltak a feltételei annak,

hogy a fia ott tanulhasson?

– Ahhoz, hogy valaki bekerülhes-

sen egy magyarországi iskolába, meg

kell őt vizsgálnia a megyei szakértői

bizottságnak, amely utána kijelöli szá-

mára az intézményt. A diagnózissal

oda tartozott, javasolták, hogy a tanu-

lásban akadályozottak tagozatára íras-

suk be. Attika tavaly az előkészítő osz-

tályba került, én pedig napközis nevelő

lettem. Most elsős. A szlovák törvé-

nyekből adódóan a nyékvárkonyi alap-

iskolában vezetik mint külföldön ta-

nulót. Hogy meddig bírjuk szusszal az

ingázást, majd meglátjuk. Rettentő fá-

rasztó. A gyerkőcnek is kemény éve

van, nem egyszerű az ő diagnózisával

tartani a tempót. Nem járatom napkö-

zibe, ezért is kértem, hogy hadd tanít-

sak délelőtt; ez a vezetőségnek kapóra

jött, mert a szörnyűséges fizetések

meg körülmények miatt nagy a fluk-

tuáció. Félévkor kiírták őt felzárkózta-

tásra, az osztályfőnöke is külön foglal-

kozik vele. 

– Otthon folytatódik a műszak? 

– Mind a kettővel kell tanulni, mert

a nagyobbik most lett felső tagozatos a

nyékvárkonyi alapiskolában. Attikával

mindennap van egy-két oldal matek

házi, egy-két oldal írás. Speciálisan lá-

tássérülteknek kialakított füzetbe ír-

nak, négyvonalas vastag sorközökbe,

mert a finommotorikájuk még nem

annyira jó. Első osztályban nincs még

kialakulva a ceruzafogása. Állandóan

igazgatom a kis kezét a ceruzán, még

ceruzafogót is használunk. A magyar

gyöngyírást tanulják, nyomtatott, írott

formákat kisbetűkből, már jó párat át-

vettek. Szavakat és egy-két szavas

mondatokat is írnak. De ő még nem

tudja önállóan, a kötéseknél segítek. 

Igyekszem arra törekedni, hogy ne

haljon éhen a család, gyorsan főzök

valamit, vagy hétvégén többet főzök.

Ha még van erőm, esetleg bedobok

egy adag mosást, felkészülök a másna-

pi óráimra. Az egyéni fejlesztésekre

minden órára nagyon kell készülni, az

etikán és osztályfőnökin kívül csak fő-

tantárgyakat tanítok. Sokszor éjszaká-

ba menően dolgozatokat javítok, nap-

lózok, és még itt van a szakdolgoza-

tom, azt is írni kellene. Olmützbe az

Akademie Alternativára kb. havonta

járok egy hétvégére vagy tömbösítve

négy napra. Végzős vagyok, júniusban

lesznek a záróvizsgák meg a védés. Ez

egy hároméves európai uniós akkredi-

tált képzés. Ötvenen kezdtünk táncte-

rapeuták, tízen maradtunk. Kőke-

mény. Nagyon igényesen kell megírni

a szakdolgozatot is. Most kezdtem az

osztályommal a tudományos kísérle-

temhez a mozgásterápiát, ahol a tánc-

és mozgásterápiának a motoros mun-

kamemória fejlődésére gyakorolt ha-

tását vizsgálom enyhe fokban értelmi-

leg akadályozottaknál. Nem garantált,

hogy sikerül idén befejeznem, de

megtennék érte mindent, mert na-

gyon szeretnék már táncterapeutaként

dolgozni. 

– Tervei, vágyai?

– Annyi mindent szeretnék! Peda-

gógusként az osztályomat sikeresen

végigvinni, diákként sikeresen lezárni

a tanulmányaimat, szülőként pedig

azt, hogy jól fejlődjön a kisebbik gye-

rekem, és a nagyobb is megtalálja a sa-

ját útját, bár ő egy nagyon komoly kis

fiatalember, rákapott a néptáncra is.

Magánemberként amit a legjobban

szeretek, az a tánc. Szeretnék sokat

táncolni, terapeutaként dolgozni, sok

időt tölteni a természetben, sokat látni

a világból.

– Honnan veszi mindehhez az

energiát?

– A tanulmányaimmal nemcsak az

a célom, hogy valamit szeretnék dol-

gozni, hanem az is, hogy magamat

építsem. Az energiaforrásom egyrészt,

hogy aktívan táncolok a nádszegi Ná-

dos néptánccsoportban. Ha jó napom

volt, azért megyek el hétfőnként tán-

colni, ha rossz napom volt, azért. A

táncterápiás képzés nagy-nagy önfej-

lesztő és önismereti ajándékcsomag:

az ember saját magának olyan oldalait

fedezi fel, amelyeket talán sose látott

volna meg nélküle. Bennem ez hatal-

mas energiapotenciál. Mondtam is a

férjemnek, hogy ha sikeresen befeje-

zem ezt a képzést, ne számoljon azzal,

hogy nem fogok eltűnni kéthavonta

egy-egy hétvégére, s nem megyek el

valahová, ahol még meríteni tudok.

Ugyanezt jelenti nekem a természetjá-

rás, az úszás. Olyankor nem gondolok

semmire, és szerintem nagy áldás ro-

hanó világunkban, ha ezt valaki képes

megtenni. A barátok hatalmas energi-

aforrás, a saját gyerekeim. Meg van a

lovaglás, kertészkedés, mindez feltölt.

– A férje tolerálja ezeket a hobbi-

jait?

– Ez is egy fejlődés fokozatai. A há-

zasságunkban is egyre inkább jutunk

el arra, hogy a másikat toljuk előre. At-

tól, hogy egy hétvégére elmegyek a

gyerekeimtől, nem azt érzem, hogy

rosszabb anyjuk vagyok, mert nem

holtfáradtan velük töltöttem az időt,

inkább elmentem feltöltődni egy ki-

csit, hogy megint rendes anyjuk tudjak

lenni. Nem volt mindig így, hogy azt

mondja, jól van, menjél, de azt gondo-

lom, hogy a jó kapcsolat alapja, hogy

az ember hagyja szárnyalni a másikat.

Tóth Erika
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A Vakok és Gyengénlátók Szlová-

kiai Uniója a rendszerváltozás után,

1990-ben vált ki a Rokkantak Szövet-

ségéből, s az azóta eltelt évtizedek iga-

zolták, hogy szükség van olyan orszá-

gos civil szerveződésre, amely az ő sa-

játos gondjaik megoldásában segít. A

polgári társulásként működő szervezet

tagságát látássérült emberek, család-

tagjaik, barátaik, segítőik alkotják. El-

sődleges feladatuk szociális szolgálta-

tások nyújtása, érdekvédelem, az esély-

egyenlőség, más szóval egyenlő bánás-

mód kivívása és a látássérülés követ-

kezményeinek ellensúlyozására irá-

nyuló rendelkezések érvényesítése. Jól

kiépített hálózatuk van: a pozsonyin

kívül minden megyeszékhelyen köz-

pontjuk és országszerte 50 alapszerve-

zetük. A szervezet élén 32 évig Branis-

lav Mamojka állt, s miután december-

ben átadta a stafétát fiatalabb kollégá-

jának, Ján Podolinskýnek, alelnökként

folytatja a munkát. A tisztújító köz-

gyűlésen még két alelnököt választot-

tak. Első alelnök Hóka Tímea lett, akit

olvasóink korábbi számainkból már is-

merhetnek. Vele beszélgettünk.

– Hogyan és mikor kerültél kap-

csolatba a szervezettel, amely aztán a

munkahelyed lett?

– Tizenöt éves voltam, amikor vala-

milyen csodában bízva kerestem a

módját, hogy ismét a látásom segítsé-

gével tudjak olvasni. Ellátogatott hoz-

zánk egy úr, akinek a bőröndje tele

volt különböző nagyítókkal. Így kez-

dődött a kapcsolatom az unióval,

amelyet akkor képzeletben elsősorban

a látássérülteknek szánt segédeszkö-

zökkel kötöttem össze. Egyetemista-

ként már a közös élmények, táborozá-

sok hoztak közelebb a sorstársaimmal,

és tíz év telt el az első találkozás után,

amikor megkérdezték, hogy nem sze-

retnék-e náluk dolgozni. Akkorra már

befejeztem a tanulmányaimat, s az új,

„vakimidzsemmel” már úgy-ahogy

megbékéltem, és igent mondtam. 

– Mi a szervezet rendeltetése?

– Egy mondatban: jobb életvitelt

lehetővé tenni a látássérülteknek

Szlovákiában. Bővebben: szociális

szolgáltatásokat nyújtunk, köztük spe-

cializált szociális tanácsadást és szoci-

ális rehabilitációt. Szociális tanácsa-

dásra akkor van szükségük a kliense-

inknek, ha a látásromlásuk miatt új

élethelyzetbe kerülnek, pl. munkahe-

lyet keresnek, vagy éppen maradni

szeretnének a munkahelyükön; kollé-

gáink tudnak segíteni abban, hogy

folytathassák korábbi tevékenységü-

ket. Elmondják, milyen juttatásokra

jogosultak, hogy lehet személyi asz-

szisztensük, igényelhetnek különböző

segédeszközöket. Látássérült kisgyer-

meket nevelő családoknak az iskola-

választásban adnak tanácsot. A szoci-

ális rehabilitáció lényegében új készsé-

gek elsajátítása. Megtanítjuk a klien-

seket arra, hogyan folytathatnak minél

önállóbb életvitelt. Ide tartozik a fehér

bot, nagyítók, hangprogrammal fel-

szerelt számítógép, mobiltelefon hasz-

nálata. 

– Egyre fejlettebb a technika, sok-

féle segédeszköz van. Hozzáférhetők

számotokra?

– Nagyjából az összes létező segéd-

eszköz hozzáférhető. Gondot esetleg

az áruk okozhat. A szociális ügyi hiva-

talokon keresztül lehet igényelni tá-

mogatást, de figyelembe veszik az

igénylő bevételét. Ha a jövedelembe-

számítás szempontjából számba jövő

személyek bevételének összege meg-

haladja a létminimum ötszörösét, ak-

kor már az egészet magának kell fizet-

nie.

– Civil szervezetként vannak-e

olyan feladatok, amelyeket átvállaltok

az államtól?

– Tevékenységünk lényege, hogy

szolgáltatásainkat a kliens lakhelyén

nyújtjuk. Kollégáink, akik szakképzett

szociális munkások, odautaznak, és

megtanítják őt a segédeszközök hasz-

nálatára, a természetes lakókörnyeze-

tében való tájékozódásra. Az állam

ilyen szolgáltatásokat nem nyújt. Van

Lőcsén egy rehabilitációs központ lá-

tássérülteknek. Nagyon jól csinálják,

csakhogy a rehabilitáció bennlakásos

formában történik. Ha a kliens haza-

megy, jönnek a kollégáink, és az ott-

honában folytatják a betanítást. Ezek

a szolgáltatások ingyenesek. Munka-

társaink bérét nekünk kell előteremte-

nünk az adófelajánlásokból, ado-

mánygyűjtésből, de a megyei önkor-

Balról Hóka Tímea, Branislav Mamojka és Ján Podolinský

Megkönnyíteni a látássérültek életét
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mányzatokkal is kapcsolatban va-

gyunk, részben ők támogatják a szoci-

ális szolgáltatásokat.

– Az érintettek hogyan szereznek

tudomást arról, hogy léteztek? 

– Ideális esetben a szemorvosuktól.

Annak, aki felvette velünk a kapcsola-

tot, mi már tovább egyengetjük az út-

ját. Fontos tudni, hogy szolgáltatása-

ink igénybevételéhez nem feltétlenül

szükséges a tagság. De ha amellett,

hogy megtanulja a fehér bot vagy a

számítógép használatát, esetleg a

Braille-írást, ilyen jellegű tevékenysé-

get is szeretne kifejteni a lakókörnye-

zetében vagy akár országos szinten,

akkor szívesen várjuk közénk. Hozzá-

vetőleg háromezer tagunk van, és

évente mintegy kétezer klienssel dol-

gozunk. Szolgáltatásainkat többnyire

hosszú távon veszik igénybe, hiszen

akár többféle készségnek a fejlesztésé-

re is szükség van ahhoz, hogy valaki

élni tudjon. Időközben az életkörül-

ményei is változhatnak, elköltözik,

másik munkahelyre megy át...

– A látássérült emberek mennyire

aktívan vesznek részt a szervezet éle-

tében? Van, aki magába fordul, és

nem szívesen megy közösségbe.   

– A megyeszékhelyeken levő köz-

pontjainkban, a szervezeteinknél mi is

érzékelünk ilyesmit. Ez attól is függ,

hogy a helyi vagy járási szervezet ve-

zetője milyen személyiség, mennyire

tudja odacsábítani az embereket. És

attól is, hogy akar-e valaki annak alap-

ján találkozgatni, hogy látássérült.

Vagy inkább olyan elfoglaltságot keres

a kultúra, a sport vagy bármi más te-

rén, ahol nem a látássérülésével foglal-

kozik, hanem maga a téma érdekli. Mi

most azt tapasztaljuk, hogy a fiatalok

nem nagyon szeretnének az érintett-

ségük alapján szerveződni vagy talál-

kozni másokkal, de nem is kell. Meg-

értem őket, én sem szeretnék, de ma

már nem gond online, skype útján

kapcsolatba lépni más látássérültekkel,

ha valamilyen tanácsra, információra

van szükségem. 

– Az akadálymentesítéssel mi a

helyzet?

– Településenként különbözhet.

Pozsonyban például a villamosmegál-

lók, villamosok már akadálymentesí-

tettek a látássérültek számára. Ezt ér-

tékeljük. Nekünk nagyon fontos az

internet, a weboldalak akadálymente-

sítése. Még sok weboldal nem aka-

dálymentes a számunkra, de jó példák

is vannak. Továbbra is szükség van kü-

lönböző képzések, konferenciák szer-

vezésére ezen a téren. Valószínűleg

még sokáig lesz is. 

– Mit tapasztaltok, mennyire segí-

tőkészek az emberek a látássérültek-

kel?

– Ezen a területen egyre kedvezőbb

a helyzet, folyamatos változást érzéke-

lünk. Több az információ velünk kap-

csolatban, beszélnek rólunk. Én segí-

tőkészséget tapasztalok, persze lehet,

hogy másnak rosszabb tapasztalatai is

vannak. Különbözhet az emberek

hozzáállása nagyobb városban vagy

kisebb településen. Falun esetleg stig-

ma lehet az, hogy valaki rosszul vagy

egyáltalán nem lát. Ha valaki nem

tudja, hogyan segítsen egy látássérült-

nek, kérdezze meg tőle. Ha az utcán

vagy az üzletben észreveszi, hogy az

illető dezorientált, nem talál meg vala-

milyen árut, esetleg nem látja lemérni

a gyümölcsöt, akkor kérdezze meg,

hogyan segítsen.

– A tisztújítással lesznek változá-

sok a szervezetben? A feladatköröd

mennyiben módosul? 

– Igaz, hogy megválasztottak alel-

nöknek, de egyelőre a háttérből segí-

tem a munkát; elsődleges feladatom

most, hogy másfél éves kislányommal

vagyok otthon. Ott leszek, ahol kell, és

ahol tudok, de pillanatnyilag nem ter-

vezek semmilyen újítást. A kollégák-

kal úgy szeretnénk működtetni a szer-

vezetet, hogy mások számára is vonzó

legyen. Sok feladat továbbra is idősze-

rű marad. A szociális szolgáltatásokra

mindig lesz igény, esetleg próbáljuk

fejleszteni őket, hogy minél többet se-

gítsenek a klienseknek. Folytatódik a

látássérültek megsegítésére szervezett

Fehér Ceruza nevű nyilvános gyűjté-

sünk. Az óvodai látásszűréssel a gyere-

kek látását vizsgáljuk, és szükség ese-

tén szemorvoshoz irányítjuk őket.

Folytatjuk azt a kampányunkat, mely-

nek során a gépkocsivezetőknek segí-

tünk, hogy tájékozottabbak legyenek,

és tudják, hogyan viselkedjenek egy

fehér bottal közlekedő gyalogossal.

Ha visszamegyek dolgozni, szeretném

az egész rendszert jobbá tenni, javítani

a tájékoztatáson. Szervezetünk ugyan

jól tájékoztat arról, hogy mi az aka-

dálymentesítés, mik a szociális szol-

gáltatások, de talán több információra

volna szükség arra vonatkozóan, hogy

mivel jár a tagság, mi az előnye, mit

nyerhet vele valaki, és hogyan tudna

aktív lenni általa. Még mielőtt anyasá-

gira mentem, kezdtünk azzal foglal-

kozni, hogyan tudnánk jobban me-

nedzselni az önkénteseinket. Ők

olyan munkát végeznek, amelyet a ke-

vés alkalmazottunk már nem tud el-

végezni, de amely ugyanúgy fontos a

kliens számára. Elkísérik olyan he-

lyekre, ahova nem ismeri önállóan és

biztonságosan az utat – például hiva-

talokba, orvoshoz –, vagy segítenek a

bevásárlásban, esetleg kulturális ren-

dezvényekre mennek el vele. Van, aki

az idős kliensnek telefonon keresztül

felolvas dolgokat. Az önkénteseket

koordináljuk, nyilvántartásba vesszük,

kiképezzük. Szeretnénk egy áttekint-

hető rendszert kidolgozni, amely al-

kalmazható majd az egész szervezet-

ben, hogy kicsit professzionálisabban

tudjuk bevonni őket a tevékenysé-

günkbe. Az én feladatom pedig az

lesz, hogy még intenzívebbé tegyem a

nemzetközi kapcsolatokat. Részben

korábban is ezzel foglalkoztam. Na-

gyon jó az együttműködésünk nem-

zetközi szervezetekkel, további olyan

közös projektekben szeretnénk részt

venni, amelyeknek van értelmük, gya-

korlati hasznuk. 

(t)
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látogatóban

Új, tágasabb helyen, a Dunaszer-

dahelyi Vidékfejlesztési Szakközép-

iskola és Középfokú Sportiskola

Szent István téri üresen maradt épü-

letszárnyában kezdhette az idei tan-

évet a Magyar Tannyelvű Speciális

Alapiskola és Készségfejlesztő Isko-

la. A 2010-ben Egyesített Iskolának

keresztelt tanintézmény kinőtte a ré-

gebben kollégiumként szolgáló Sza-

bó Gyula utcai épületet; jelenleg 57

tanulója van, és a számuk folyamato-

san növekszik. Korábban a gyógype-

dagógiai tanácsadó is hozzátartozott,

de idén januárban összevonták a pe-

dagógiai-pszichológiai tanácsadó

központtal, s Tanácsadó és Megelőző

Központ néven működik tovább. 

Az iskolai életről, nehézségeikről,

sikereikről, terveikről beszélgettünk

Katona Szabina igazgatónővel és he-

lyettesével, Nagy Anikóval. 

A szülő mindig nehéz döntés előtt

áll, ha gyermeke speciális nevelést igé-

nyel: írassa normál alapiskolába, ahol

integrált tanulóként vehet részt az ok-

tatásban, vagy a speciális iskolát vá-

lassza számára? A normál alapiskolák

nagy részében azonban nincsenek

meg az integrált oktatás feltételei. Bár

ma már pedagógiai asszisztenst is al-

kalmazhatnak, különböző okok miatt

– pénz- vagy szakemberhiány, érdek-

telenség – sok helyütt ez nem történik

meg. A pedagógusok többségének

nincs speciálpedagógiai képzettsége,

nem tudják, hogyan segíthetnének az

ezt igénylő gyermeknek. Ha pedig vi-

selkedési zavaros tanuló kerül az osz-

tályba, akit állandóan fegyelmezni

kell, a tantárgyukat sem tudják megfe-

lelően tanítani, és a többi tanuló is ká-

rát látja – magyarázzák vendéglátóim. 

A magyar szülők azonban gyakran
anyanyelvű speciális iskolát sem talál-

nak gyermeküknek. A Dunaszerda-

helyen és környékén élők szerencsé-

sebbek, a városban két magyar tan-

nyelvű speciális iskola is működik. 

„Nálunk minden tanuló értelmi sé-

rült, a hivatalos besorolásuk A, B, il-

letve C variáns, azaz a sérülésük eny-

he, középsúlyos vagy súlyos fokú,

gyakran társult diagnózisokkal –

mondja az igazgatónő. – Az egyes

osztályokba sérülésük foka alapján

kerülnek a gyerekek, vegyes diagnó-

zissal, miközben figyelembe vesszük,

ha viselkedési zavar is fennáll. Van

egy osztályunk kizárólag autisták és

egy a súlyos, halmozottan sérült tanu-

lók számára, ahol csak egyéni foglal-

kozást tartunk.” Az osztályokban 5–8

gyermek van, s a gyógypedagógus

munkáját pedagógiai asszisztens segí-

ti; ezáltal lehetővé válik, hogy min-

denkivel egyénileg foglalkozzanak. A

súlyosabb autisták négyen-öten van-

nak az osztályban, már nem különítik

el egymástól őket, ugyanis a tapaszta-

lat megmutatta, hogy az elkülönítés

nem mindenkinek felelt meg. Az au-

tizmus esetében ugyanis nagyon szé-
les a spektrum, s a kör alakban felállí-

tott asztalok jobban beváltak. „Mi

mindent megteszünk azért, hogy a

gyermek szeressen idejárni. Akár év

közben is más osztályba teszünk át

valakit, ha a sajátjában valami miatt

nem érezte jól magát, nem tudott be-

illeszkedni. Szeretnénk, ha a gyereke-

inknek fejlődésük szempontjából a

legjobb lenne” – hangsúlyozza Kato-

na Szabina. 

Pihenősarok az osztályban

Nem hagyományos, 45 perces óráik

vannak, hanem másfél órás blokkok-

ban folyik a tanítás. Először vannak a

nehezebb tantárgyak, a félórás tízórai-

szünet után a nevelésiek következnek.

Mindenki egyéni képességei, adottsá-

gai szerint kapcsolódik be az órába,

aki elfárad, 20-25 perc után szünetet

tarthat. Arra is tekintettel vannak, ha

reggel a szülő szól, hogy a gyermeke

rosszul aludt, éjszaka rohama volt, fá-

radt. Az osztályokban pihenősarkot

alakítottak ki, oda félre lehet vonulni,

le lehet pihenni. Az igazgatóhelyettes

az egyik osztályban az anyaméh min-

tájára kialakított hintát mutatja, eb-
ben a kicsik és az autisták olyan pózt

„Ne nekem legyen jó, hanem a gyerekemnek”
Integrált oktatás vagy speciális iskola?

Nagy Anikó és Katona Szabina
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Egyesített Iskola, Dunaszerdahely

vehetnek fel, amely megnyugtatja

őket. A középsúlyos és súlyos, halmo-

zottan sérültek esetében a bazális te-

rápiát alkalmazzák, azaz stimulálják,

masszírozzák a gyermek testét, és

snoezelenterápia is van, amely lazít és

pihentet. Olyan pozícióba helyezik

őket, hogy minél jobb, minél kényel-

mesebb legyen nekik. 

„Ami a tanulást illeti – mondja

Nagy Anikó –, az államilag kiadott

terv szerint haladunk, de ebből még a

tanuló képességeihez igazított egyéni

tanmenetet készítünk. Nagyon válto-

zó, hogy kinél mennyi idő alatt lehet

eredményt elérni. Nem mindenki tud

megtanulni írni-olvasni, az ügyesek

viszont mire végeznek, akár a hatodik

osztályos szintet is el tudják érni. A

grafomotorikus készségek fejlesztése

úgy kezdődik, hogy a gyermek meg-

tanulja fogni a ceruzát. Nagymozgá-

sokkal kezdjük, azokból alakulnak ki

a finommozgások. Az autistáknál a

szociális készségek terén vannak

gondok: a másiknak az elviselése, a

másikhoz való viszonyulás, odafigye-

lés, kimozdítani a saját világából,

sokszor szüksége van egy zugra, ahol

egyedül lehet. Van olyan kisgyerek,

aki nem tűri a hangokat, és ha beme-

gyek az énekórára, már fogja be a fü-

lét, mert ő a hangokat felerősítve

hallja, s az énekhangot nem viseli el.

Ilyenkor az asszisztens kiviszi, hogy a

többivel tudjak foglalkozni. Neki is

zenével kapcsolatos, de elméleti jelle-

gű feladatot adok. Elvégeztem a Ko-

kas-módszert, ez olyan zenepedagó-

giai módszer, mellyel a gyermek ér-

zelmi világára hatunk: mozgással és

énekkel különböző érzelmeket pró-

bálok kihozni belőle. A bazális sti-

muláció és snoezelenterápia mellett

alkalmazunk még mozgás-, művé-

szet- és Ayres-terápiát” – sorolja

Nagy Anikó.

Nagy probléma viszont a könnyen

érthető tankönyvek hiánya. A peda-

gógusok nehéz helyzetben vannak,
könyvekre, munkafüzetekre volna

szükség, hogy tudjanak dolgozni.

Autisták számára egyáltalán nincs

tankönyv, nagyon kevés van a közép-

súlyos értelmi sérültek számára, és az

enyhe értelmi sérülteknek szántak-

ból is csak egyes részeket tudnak fel-

használni, ezért minden gyermek

számára egyénileg készítenek anya-

got. A tankönyvhiány abból is ered,

hogy az iskola tanítási nyelve ma-

gyar, és a rendelkezésre álló tanköny-

vek is fordítások.

Tanítani és segíteni

Csémi Judit gyógypedagógus, az is-

kola honlapjának készítője a múlt

tanévben pedagógiai asszisztensként

dolgozott, idén pedig a súlyos, hal-

mozottan sérült gyerekek osztályában

lett osztályfőnök. Magyar nyelv és

irodalom és informatika szakon szer-

zett képesítést, a speciálpedagógiát

később végezte el. 

„Húszéves cserkészmunka van mö-

göttem, gyerekekkel foglalkoztam.

Ápolónő is szerettem volna lenni, a

gondoskodás, segítőkészség, szolgálat,

alázat mindig is bennem volt, s a

gyógypedagógiában találtam meg a

tanítás és a segítés összekötésének le-

hetőségét. Három gyermek tölt itt

heti négy, illetve öt órát, egyéni tan-

menettel, különböző időpontokban.

A két kislány nem beszél, nem mobi-
lis, a kisfiú pedig az értelmi sérülése

mellett gyakorlatilag vak. Mind a há-

rom gyerkőcnek más pozíciót kell ke-

resni. Az egyik kislányt a babzsákba

ültetem, a másikat a fotelba, a kisfiú-

val pedig az asztalnál tanulunk. Ezek-

re a gyerekekre minden kívülről jövő

inger hatással van. A labdamedencé-

ben a sok színes labda a látást stimu-

lálja, s a testüket is masszírozza. Sokat

énekelünk, mondókákat mondunk,

minden tevékenységet kommentálok,

hogy hallják a beszédet. A buborék-

oszlopunk is nyugtatóan hat, segíti az

észlelést, stimulálja a látást, a buboré-

kok fejlesztik a koncentrációt. Szeret-

ném, ha az itt eltöltött idő élmény

lenne számukra, arra törekszem, hogy

a kellemes környezetben megnyu-

godjanak, ellazuljanak, emellett vala-

mit tanuljanak, fejlődjenek. Az egyik

kislánytól, sajnos, nem érkezik vissza-

jelzés. A kisfiú nagyon élvezi a foglal-

kozásokat. Szeret énekelni, jókedvű,

sokat nevet, ez nekem visszajelzés,

hogy jól érzi magát. Ha tudja, hogy

másnap iskolába megy, az örömtől,

izgalomtól nem alszik éjjel, és szinte

repül az iskolába. Számukra ez a szín-

folt a mindennapokban. Nemcsak

adunk ezeknek a gyerekeknek, ha-

nem kapunk is tőlük, nagyon sok sze-

retetet, s tanulunk is tőlük, meg a szü-

leiktől is, akiknek jólesik, hogy meg-

oszthatják velünk gondjaikat, apró
örömeiket.”

Jó ebben a hintában...
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A készségfejlesztő iskola

A legnagyobb fejfájást az okozza

szülőnek, gyermeknek, hogy a speciá-

lis alapiskola elvégzése után hogyan

tovább. Aki befejezi a tizedik – autis-

ták esetében a kilencedik – osztályt, és

megvannak hozzá az adottságai, az a

hároméves képzést nyújtó készségfej-

lesztő iskolában folytathatja. Saját ta-

nulóikon kívül más iskolákból, más

járásokból is jöhetnek ide, sőt olyanok

is, akik pár évet már otthon töltöttek,

és utána szeretnének valamit tanulni.

Korhatár nincs. 

Az igazgatónő a tantárgyakat sorol-

ja: „Az alaptantárgyakon kívül van fő-

zés, bevásárlás, házimunkák, idősek

gondozása, egészségügyi nevelés, iro-

dai munkára, önellátásra, a maguk

körüli teendők elvégzésre tanítjuk

őket. A jól felszerelt konyhában ké-

szítik a tízórait, főzik az ebédet.

Olyan finomakat főznek, hogy mi is

bejelentkezünk ebédre.”

A készségfejlesztő iskola csak időle-

ges megoldás, befejezése után kevesen

tudnak elhelyezkedni. Az igazgatóhe-

lyettes szerint nem könnyű támogató

munkahelyet találni, az egyik tanítvá-

nyának egy idősotthonban sikerült

kisegítőként elhelyezkednie.

Közösségépítés

Katona Szabina arról is beszélt,

hogy a tanulás, fejlesztések, terápiák

mellett sokrétű, közösségépítő tevé-

kenység folyik az iskolában: „Van-

nak szakkörök, a néptáncot annyira

szeretik a gyerekek, hogy már két

csoport is van. Igyekszünk sok

olyan rendezvényt szervezni, ahol a

szülők is jelen vannak. Ősszel egy

nap minden a tök körül forog: abból

sütnek, főznek, azzal díszítenek.

Van farsangi bál, tavaszváró nap,

ilyenkor különféle tavaszi dekoráci-

ók készülnek. A gyermeknapi ese-

ményekre még a nagyszülők is el-

jönnek. Vannak sportnapok, rajz- és

szavalóversenyek, a közlekedési
parkban a közlekedés szabályaival

ismerkednek, kiállításokra járunk, a

könyvtárban meseórákat tartanak

nekünk. Kirándultunk már Ausztri-

ába, Magyarországra, részt vettünk

a budapesti állatkertben a sérült

gyermekek napján. A szülők na-

gyon hálásak ezekért a lehetősége-

kért, hiszen a szponzoroknak kö-

szönhetően térítésmentesen tudunk

élni velük.” 

Ha a szülő és a gyermek elégedett

az iskolával, továbbviszi a hírét. Kul-

turális rendezvényeken is részt vesz-

nek, az autistanapon sétát tartottak a

városban, és szórólapokat osztottak,

hogy minél jobban megismerjék őket.

Az iskolát jószívű emberek, iskolaba-

rátok, cégek támogatják. Sokan el is

jönnek körülnézni, találkoznak a gye-

rekekkel, azután döntenek. Rengeteg

pályázatot írnak, s az adófelajánlások-

ból is folyik be pénz.  

Terveik

„Egyelőre csak a bejárat akadály-

mentes, de már dolgozunk rajta,

hogy szeptemberig elkészüljön a

korlátlift. A súlyos, halmozottan sé-

rült tanulókat addig a földszinten

helyeztük el. Szeretnénk elérni,

hogy legyen saját iskolai logopédu-

sunk. És a nagy vágyam: speciális

óvodát nyitni. Szlovákiában nincs

magyar nevelési nyelvű speciális

óvoda. A törvény az iskolába lépés

előtti évben kötelező óvodalátoga-

tást ír elő, ezt azonban a speciális

nevelési igényű gyermekek esetében

az óvodák túlzsúfoltsága miatt na-

gyon nehéz teljesíteni, ráadásul

többnyire nincsenek is fölkészülve a

fogadásukra: hiányoznak gyógype-

dagógusok, asszisztensek. Ezt a ha-

talmas célt tűztem ki magam elé” –

tudom meg az igazgatónőtől.

Szülők és gyermekeik 

Közben érkeztek a szülők gyerme-

keikért. Néhányukkal sikerült beszél-
getni.

Vicsápi Diána és Bálint, Dercsika

Bálint 18 éves, a készségfejlesztő-

ben harmadikos. Bár anyukája nem

volt biztos benne, hogy vállalkozik rá,

jót beszélgettünk. Elmondta, hogy

szereti a számítógépes játékokat, és

nem mind vad, háborús, vannak

nyugtató jellegűek is. Nagyon szíve-

sen hallgat zenét, legfőképpen metált,

kedvenc együttese a Pokolgép. Éne-

kelni viszont csak akkor szokott, ha

egyedül van. „Kínosnak érezném, ha

énekelnem kéne, nincs a legjobb han-

gom” – ismerte el. Kisebb korában

jobban szeretett ebbe az iskolába jár-

ni, a főzés nem igazán a kedvence, ta-

lán kicsit örült is, hogy eljöhetett az

óráról. Ha akarna, darakását, tojásrán-

tottát tudna készíteni, de nem akar.

Inkább csak segít megtisztítani a

zöldséget, kevergetni az ételt, és meg

is tud teríteni. A mobiltelefonon szí-

vesen olvas történeteket, kalandosat,

krimit. Az iskolában vannak barátai,

két Máté, és Dávid is jó barátja. Velük

mindenféléről szokott beszélgetni, leg-

inkább az autókról. Miután elbúcsú-

zunk, megy vissza az órára; anyukájá-

val beszélgetünk tovább.

– Mikor és hogyan derült ki, hogy

Bálint autista?

– Kicsi volt, odament a falhoz, bele-

verte a fejét, és ment tovább. Az or-

vosnő erre úgy reagált, hogy minden

gyereknek van mániája, majd elmúlik.

Nem voltak tipikus tünetei, mint pél-

dául megkésett beszédfejlődés. Igaz, a

testvére kilenc hónaposan kezdett el

járni, Bálint egyévesen. Születése után

sokáig sárga volt, csak hét hónapos

korában csökkent le a bilirubinszintje.

Nem tudni, hogy ez okozta-e az au-

tizmus kialakulását. ADHD-ja is van,

meg szemrángásai. Túlmozgásos volt,

s alakultak ki nála rituálék, de nem

volt nagyon feltűnő, mert kiskorától

hozzászoktam. Még nem volt négyé-

ves, amikor kértem, hogy nézze meg

pszichiáter. Nagyszombatban a klini-
kai pszichológus nem tudott magya-
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rul, ezért csak a viselkedését figyelte,

végül Pozsonyban egy magyarul tudó

gyógypedagógus állapította meg,

hogy magasan funkcionáló autista.

Havonta jártunk hozzá fejlesztésre.

Hordtuk őt fejlesztésre Érsekújvárba,

a Regionális Oktatási és Szociális

Központba, Nagymegyerre mozgás-

terápiára, Somorjára biofeedbackre.

Amit ajánlottak, mindent kipróbál-

tunk.

A pszichológus az óvodában meg-

állapította, hogy az intelligenciaszint-

je magas a korához képest, érzelmi

szinten viszont fejletlenebb a koránál.

Nem ment neki a finommotorika, le-

gózni nagyon tudott, de ceruzát fogni

nem. Mindent tudni szerettem volna

az autizmusról, bújtam az internetet,

könyveket, szakmai napokon, előadá-

sokon vettem részt, ahol lehetőség

van szakemberekkel, szülőkkel be-

szélgetni. Mindenkinek, aki hasonló

helyzetben van, csak ajánlani tudom.

– Sikerült beilleszkednie az óvodá-

ban és az iskolában?

– Az óvodában elfogadó, segítőkész

óvó nénik voltak. Alapiskolába Kar-

csán kezdett járni, az első három év-

ben kiváló tanító nénije volt. Eljött

velünk Újvárba tanácsot kérni, mit

hogyan csináljon, mit hozhat ki belő-

le. Az osztálytársak szülei is megér-

tők voltak. Negyedikben a pubertás

elején kezdődtek vele a gondok, ötö-

dikben még fokozódtak. Gyakran

fájt a feje, erős migrénjei voltak. Mi-

után a pszichiáter gyógyszereket cse-

rélt nála, teljesen megváltozott: min-

dig maximalista volt, azelőtt egy

vesszőhibát sem követett el, aztán

más lett az írása, nehezen ment neki

a tanulás. Érezte, hogy nem képes ar-

ra, amire addig, és ez törést okozott

nála. Nem tűri a kétértelmű dolgokat,

azt sem, ha hosszan magyaráznak

neki valamit, és ötödikben már hosz-

szabb magyarázatokkal szembesült

az órán. A helyzet önértékelési és fo-

kozott figyelemzavart, elutasítást vál-
tott ki nála, ezért gyógypedagógussal,

pszichológussal, pszichiáterrel kon-

zultálva meg kellett hozni azt a sú-

lyos döntést, hogy a második félév-

ben átvigyük Dunaszerdahelyre a

speciális alapiskola autista osztályába.

Megnyugodott, enyhült nála a meg-

felelési kényszer, mert itt mindenki

nehézségekkel küszködik. Csupa

egyese van. A gyógyszereket is foko-

zatosan elhagytuk. Megvannak a ri-

tuáléi, reggel felébredés után egy-

másfél órát hangos zenére pörög. Ha

hazamegyünk, átöltözik, és már kap-

csolja is be a zenét. Családi házban

lakunk, megszoktuk, a szomszédok is

tolerálják. 

– Hamarosan befejezi az iskolát,

hogyan tervezik a továbbiakat?

– Rokkantnyugdíjas, de az orvos azt

javasolta, hogy keressünk neki vala-

milyen részmunkaidős elfoglaltságot,

mert ha otthon marad, magába for-

duló lesz. Ez történt vele a nyári szü-

netekben is; szokta mondogatni,

hogy a kapun sem szívesen lép ki.

Mivel nagyon szeret szerelni, a férjem

munkahelyén, ahol hidraulikus hen-

gereket szerelnek, felajánlottak neki

munkát. Otthon füvet nyír, ha itt az

iskolában nyikorog az ajtó, megkeni,

csavarhúzót hoz, hogy ha meglazul a

csavar a székben vagy az asztalban,
meghúzza. Legókat rak össze, akár a

saját fantáziája szerint is. Szívesen vé-

gez irodai munkát számítógéppel,

plakátot szerkeszt. 

– Mi segített elfogadnia, hogy Bá-

lint különbözik másoktól?  

– Ez egy folyamat volt. Mivel nem

hirtelen zúdították rám, hanem én

próbáltam utánajárni a viselkedésé-

ben, fejlődésében tapasztalt furcsasá-

goknak, mert sem a bátyja, sem a

szomszéd fiú nem ilyen volt. Így sem

volt könnyű, akadtak nehézségek a

tágabb családban: »Mániás, elkényez-

tetett, az autista nem ilyen.« Ezekkel

a kritikákkal meg kell küzdeni, hiszen

a mi dolgunk, hogy segítsük őt,

egyengessük a sorsát. A férjem rögtön

elfogadta, a vizsgálatokra együtt

mentünk, ő is hallotta a szakemberek

véleményét. Szerencsére Bálint nem

agresszív, hanem impulzív. Mindent

nemmel kezdett, de aztán megcsinál-

ta. Ez az impulzivitás megmaradt ná-

la, méregből odaszól, aztán megbánja.

Ami a szívén, az a száján. Ezt meg

kellett szokni.  

Meg kellett tanulni feldolgozni,

hogyan viszonyulnak hozzá mások.

Az a baj, hogy az emberek az autistát

úgy képzelik el, hogy leül a sarokba,

hangokat ad ki, dühöng, de ő nem

olyan: tud viselkedni. Az ide járó
gyerekek szülei sem értik, mi a gond
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Egyesített Iskola, Dunaszerdahely

Bálinttal, nem látni rajta semmit, jól

kommunikál… De el kellett fogad-

nunk, hogy az értelmezés, gondolko-

dás, önellátás terén mindig is segít-

ségre, irányításra fog szorulni.

Koncser Maja és Réka, 

Dunaszerdahely 

„Réka 16 éves, autista, szeptember-

ben jött a készségfejlesztő iskolába,

előtte az Ádor utcai speciális alapis-

kolába járt. Egészségügyis vagyok, és

ha belegondol az ember, hogy várja a

babát, hogy minden nagyon szép

lesz, minden nagyon jó… A terhes-

ség probléma nélkül zajlott, egy kis

magas vérnyomáson kívül semmi

gond nem volt. Megszületett szépen,

egészségesen, és jóformán kétéves

koráig nem is volt semmi tünete. Úgy

kezdődött, hogy nem akart beszélni,

nem kommunikált senkivel. Nálam

azért mocorgott a kisördög, hogy

ennyi idősen már valamit kellene be-

szélnie. A körzeti gyerekorvos ara-

nyos volt, próbálta elütni a dolgot az-

zal, hogy »Majácska, te beszélsz túl

sokat, nem hagyod szóhoz jutni a

gyereket«. Igaz, hogy van, akinél ké-

sőbb indul el a beszéd, de ahogy telt

az idő, rájöttem, hogy valami gond

van. Elkezdtünk vele neurológushoz,

pszichológushoz, gyógypedagógus-

hoz járni, elmentünk Budapestre a

Vadaskert Alapítványhoz, s az ambu-

lancián a doktornő megállapította,

amit már sejtettem, és tartottam tőle:

hogy autizmus. De hála Istennek, a

spektrum legalsó szintjén van. Mikor

bekerült az óvodába, akkor kezdett

kicsit beszélni. Az iskolában aztán

nagyon is megeredt a nyelve. A be-

szédjén azért észre lehet venni, hogy

van valami probléma. Nem kap

gyógyszeres kezelést, nincsenek düh-

kitörései, nincsenek olyanok, amik

elméletben az autizmus vezető tüne-

tei volnának. Jól is tanul, tiszta egyes,

és az alapiskolában is az volt. Gon-

dolkodtam azon, hogy normál alap-

iskolába íratjuk, de az ész felülmúlta

magát, hogy ne nekem legyen jó, ha-

nem a gyerekemnek. Nem tudott

volna lépést tartani a többiekkel, le-

maradt volna. A pedagógusok az elő-

ző iskolájában is, meg itt is gyermek-

központúak. Le a kalappal előttük,

minden tiszteletem az övék. 

Neki megvan a maga kis világa.

Hazamegyünk az iskolából, megvan a

rezsim: átöltözés, ebéd, tanulás, utána

szabad foglalkozás. A tanulásba en-

gem is bevon, s amikor már elege van,

bevonul a gyerekszobába, laptopon

vagy tableten valamit játszik, összevág

videókat – a technikai dolgokhoz

adottsága van. Főzni is szeret az isko-

lában, enni is, de azért megválogatja,

hogy mit. A zöldséget-gyümölcsöt

tegyük félre, a krumplipürét szereti,

de a főtt krumplit nem, a paradi-

csomlevest nagyon, de a nyers paradi-

csomot nem. Vannak ilyen érdekes

dolgai. 

Mikor kiderült a diagnózis, a pá-

rom anyukája nehezen fogadta el, de

aztán beletörődött ő is. »Kitől kapta

el?« – kérdezgette. Ezt nem lehet el-

kapni. Korábban senkinek nem volt a

családban. Az orvostudomány sem

tudja, hogy valójában mitől alakul ki.

És egyre több az ilyen gyerek. 

Szerencsére a munkám nem látta

kárát. A szerdahelyi kórházban dol-

goztam ápolónőként, és a gyermek-

gondozási segély hat éve alatt Buda-

pesten a SOTE-n elvégeztem a

mentőtisztképzést. Várkonyon lak-

tunk, Győrbe jártam át, közel volt.

Amikor mentőtisztként éjszakai

szolgálatban voltam, a férjem otthon

volt Rékával, anyukámék is a szom-

szédban laktak. Most csak a hétvé-

geken dolgozom. Elkerültem egy

magán-légitársasághoz Budapesten:

a légiutas-kísérőket oktatom elsőse-

gélynyújtásra. Pénteken délután me-

gyek, szombaton dolgozom, vasár-

nap jövök haza. Közben a férjem

van Rékával, hét közben pedig on-

line tudom a hallgatókkal tartani a

kapcsolatot. 

Réka jövője sokat foglalkoztat. A jó

Isten tudja még, mi lesz. Önálló, meg

is főzöget, elrakodik, kitakarít, nincs

vele semmi gond, bár most jönnek a

lányos problémák: abban a korban

van, hogy érdeklődni kezd a fiúk

iránt. Beszippantotta őt az informati-

ka világa. Mi sem leszünk mindig itt.

Próbáljuk őt úgy irányítani, hogy meg

tudjon állni a saját lábán, hogy ne

vesszen el a nagyvilágban.” 
T. E.
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tanácsadó

Napjainkban szinte egyetlen szülő

sem tudja elkerülni a gyermeke té-

vénézési, mobiltelefon- vagy tablet-

használati szokásaira vonatkozó

kérdéseket. Na de mennyi az aján-

lott képernyőidő, s hogyan függ ösz-

sze a képernyőhasználat és a gyer-

mek fejlődése? 

Az Egészségügyi Világszervezet

2019-es ajánlása szerint egyéves kor

alatt a képernyőhasználat egyáltalán

nem javasolt, két- és négyéves kor

között pedig nem ajánlott napi egy

óránál többet képernyő előtt tölteni.

Igazság szerint minél rövidebb ez az

idő, annál jobb a gyermek fejlődésé-

re nézve. Ez azonban sok szülőnek

okoz fejtörést, hiszen a legtöbb

gyermeket nagyon lekötik a televí-

zióban, számítógépen nézhető vide-

ók, játékok, mesék, és ez rendkívül

megkönnyítheti a szülők életét. 

Ennek a kényelmes megoldásnak

a hátrányait azonban nem mindenki

ismeri. Az egyik legfontosabb ösz-

szefüggés, hogy akik több időt töl-

tenek képernyő előtt, ezt általában a

mozgás és a játék rovására teszik. A

sokat tévézőknél, telefonozóknál

gyakran finom- és nagymotoros ne-

hézségek is előjönnek. A mozgás

nagy jelentőségű a fejlődés szem-

pontjából, hiszen az idegrendszer

érését is elősegíti. A gyermek szá-

mára az egyik legfontosabb, hogy

minél több tapasztalatot szerezzen

testével, érzékelésével kapcsolatban.

A mozgáshiánnyal összefüggésben a

túlsúlyt, elhízást is érdemes megem-

líteni, amely gyakrabban fordul elő

azoknál, akik sok időt töltenek kép-

ernyő előtt. 

Ezenkívül lényeges összefüggés

fedezhető fel a képernyőidő és a

megkésett beszédfejlődés, tanulási

nehézségek, matematikai, alvás-, vi-

selkedésproblémák, figyelemzavar,

memóriaproblémák és szociális ne-

hézségek között. 

A viselkedésproblémákat illetően

érdemes megemlíteni, hogy a tanu-

lásnak fontos része mások megfi-

gyelése. Ha egy gyermek ismételten

lát bizonyos nemkívánatos viselke-

dést, amely nem rosszallást, hanem

inkább elismerést vált ki, s az illető

szereplő rokonszenves, akkor ő is

ezt a viselkedést fogja utánozni –

vagy legalábbis elfogadottá válik

számára.  

Fontos tudni, hogy a képernyő-

használat ugyanazon az elven okoz

függőséget gyermekeknél és felnőt-

teknél egyaránt, mint a játékgépek.

A változó időszakonként történő

pozitív megerősítés – néha felbuk-

kanó vicces videók, érdekes tartal-

mak, siker elérése egy játékban – ar-

ra buzdítanak, hogy minél több időt

töltsünk a képernyő előtt, hiszen

agyunk az említetteket akaratlanul

is jutalomként éli meg. 

Ezt a dopamin hormon fokozott

termelődése is mutatja. Gyermek-

korban az agynak az a része, amely

az impulzusok kontrollálásáért fele-

lős, még viszonylag fejletlen, ezért a

gyerekeknek nehéz felhagyniuk a

képernyőhasználattal, vagyis náluk

a függőség még könnyebben kiala-

kul.   

Természetesen nem lehet őket

minden technikai eszköztől elzárva

tartani, de döntéseinket, mint min-

dig, ebben az esetben is tudatosan és

következetesen kell meghoznunk,

hogy az ő érdekeiket szolgáljuk.

Mindenképpen fontos figyelembe

venni, hogy az egyszerű tiltás általá-

ban csak feszültséget szül, ezért ér-

demes minél több olyan tevékenysé-

get, játékot kitalálni, amely lefoglal-

ja a gyerkőcöt. 

Azonban egy kis unalom is cso-

dákra lehet képes, és megindítja a

képzelőerejét, fantáziáját. Mind-

emellett kétségtelen, hogy az együtt

töltött minőségi idő megfizethetet-

len mind a szülők, mind a gyerme-

kek számára! 

(A szerző pszichológus, neurofeed-

back-tréner, a komáromi Artis Cent-

rum munkatársa.)

Forrás:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/ar-

ticles/PMC7579161/

https://apps.who.int/iris/bitstream/han

dle/10665/311664/9789241550536-

eng.pdf?sequence=1&isAllowed=y

FELHÍVÁS

Kedves Olvasóink, ha a téma felkeltette érdeklődésüket, írják meg véleményüket, tapasztalataikat. Önök

szerint milyen idős korban kapjon a gyermek mobiltelefont, elképzelhető-e, hogy egyáltalán nem néz televí-

ziót? (Lapunkban korábban Dunkel N. Norbert írt több alkalommal is erről.) E-mail-címünk:

carissimi.lap@gmail.com. 

Nézni vagy nem nézni? – 
a képernyőidő és a gyermek fejlődése

Vitai Glofák Viktória
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esemény

A Szlovákiai Magyar Pedagógu-

sok Szövetsége Nyitott szemmel

címmel tartotta februárban a

XXVII. komáromi pedagógiai na-

pokat. A rendezvénysorozatnak ré-

sze volt a Speciális Fejlesztő Szak-

mák Országos Társulása

(SFSZOT) által szervezett szakmai

délután. Itt a résztvevők – pedagó-

gusok, pszichológusok, speciális pe-

dagógusok, szülők – a sajátos neve-

lési igényű óvodások és iskolások

integrálását érintő problémákkal,

jogszabályokkal foglalkoztak. 

Michaela Scherhaufer, a Svet mo-

bility (’a mobilitás világa’) polgári

társulás igazgatója, a fogyatékosság-

ügyi biztos hivatalának munkatársa

ismertette, milyen juttatásokra jo-

gosultak a szülők, ha fogyatékos

gyermeket nevelnek, és az igénylés

menetét is felvázolta. Ezek a jutta-

tások a gyermek állapotából eredő

szociális hátrányok csökkentésére, a

társadalmi beilleszkedés segítésére

szolgálnak, s abban az esetben igé-

nyelhetők, ha a funkciózavar mérté-

ke eléri az 50%-ot. További témakör

az iskolák akadálymentesíté-

se volt. Ezen a téren Szlová-

kiának nincs mivel dicseked-

nie. Az akadálymentesítés

elmaradása sok esetben

megnehezíti vagy egyenesen

lehetetlenné teszi súlyos

mozgássérült tanuló iskolai

integrálását. Hasonló a hely-

zet a pedagógiai assziszten-

sekkel. Az iskoláknak gyak-

ran nincs pénzük az alkal-

mazásukra, de gond az is,

hogy hiány van képzett pe-

dagógiai asszisztensből. Az

előadó felhívta a figyelmet

arra, hogy az oktatási mi-

nisztérium időnként közzé-

tesz pályázati kiírást aka-

dálymentesítésre, illetve igé-

nyelni lehet támogatást pe-

dagógiai asszisztensek béré-

re. Kitért a fogyatékosságügyi biz-

tos hivatalának (komisarprezdra-

votnepostihnutych.sk) a tevékeny-

ségére, s elmondta, hogy jogsérelem

esetén a hivatalhoz magyar nyelvű

beadvánnyal is lehet fordulni. Mi-

chaela Scherhaufer röviden bemu-

tatta az általa vezetett polgári társu-

lást (svetmobility.sk), amely azért

jött létre, hogy tájékoztatással és ta-

nácsadással segítsen a fogyatékos

személyeknek, családjuknak, gon-

dozóiknak, s felajánlotta segítségét

szülőknek, pedagógusoknak arra az

esetre, ha az ügyintézés során aka-

dályokba ütköznének.

Január elsejével összevonták a pe-

dagógiai-pszichológiai és gyógype-

dagógiai tanácsadó központokat.

Tevékenységüket tanácsadó és

megelőző központ néven folytatják

tovább. Az intézkedés helyességét

majd az idő dönti el. Sok szakember

egyelőre úgy látja, hogy bár számos

előnye van, nem volt kellőképpen
előkészítve. Mivel egyre több a kü-

lönleges bánásmódot igénylő gyer-

mek, szükség van diagnosztizálásra

és fejlesztésre, s ezek minél koráb-

ban történnek meg, annál jobb. A

tanácsadó központokban nagy a

szakemberhiány, és a szükségesnél

ritkábban tudják fogadni a kliense-

ket, ezért a szülők sokszor kénytele-

nek fizetős fejlesztésekre hordani

gyermeküket. Utolsó programpont-

ként Csenger Ferenc, a Pátria Rádió

és a Szlovák Televízió Magyar

Szerkesztőségének munkatársa Zsi-

dek Ágnessel, az Ógyallai Tanácsa-

dó és Megelőző Központ gyógype-

dagógusával és Barthalos Rékával,

az SFSZOT elnökével, a komáromi

Artis Centrum szakmai vezetőjével

beszélgetett a tanácsadó és fejlesztő

központok által nyújtott fejlesztési

lehetőségekről.

A rendezvényen a Carissimi Non-

profit Alap és lapunk is bemutatko-

zott. 

(t)
(Fényképek: SZMPSZ.)

A sajátos nevelési igényű gyermekekért

Michaela Scherhaufer és Barthalos Réka

Zsidek Ágnes
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a látássérültekért

A révkomáromi Sziny-

nyei József Könyvtár központi épüle-

tének jelentős megújulása után sok le-

hetőséget, tartalmat kínál az akadá-

lyozottsággal élők számára. Az aka-

dálymentesítés azonban csak részben

teljesült. Az emeletre a mozgássérül-

tek és idősek lift nélkül nehezen tud-

nak feljutni. A nemrég lefolyt helyha-

tósági választásokkor ígéretet kaptak

a helyzet orvoslására. Ehhez szüksé-

ges, hogy a Nyitra megye által fenn-

tartott intézmény épülete alatti terü-

let a város tulajdonában legyen. Fabó

Mária igazgatónő közvetlensége, ér-

deklődése jólesett. Beszélgetésünk so-

rán kiderült, hogy személyes érintett-

sége okán is elhivatott az akadályo-

zottságokkal élők számára megte-

remteni a megfelelő feltételeket: az

akadálymentes környezetet és a tarta-

lomhoz való hozzáférést.

Múlt év novemberében egy látássé-

rültek számára szervezett műsorra

kaptam meghívást. Méltán ismert lá-

tássérült zenészek, énekesek dalaiból

készült válogatást hallgathattam meg.

A helyi látássérült-egyesület vezető-

jének a figyelmét is felhívtam rá.

Örömmel fogadta a lehetőséget, és a

tagoknak is szólt. 

Az emeleten található zenei te-

rembe, mely sok egyéb rendezvény

színtere is, kedvesemmel érkeztem.

Az est műsorvezetője Demčík Nor-

bert, a zenei részleg vezetője volt –

mint később kiderült, lelkes zenera-

jongó, aki egykor rádióban is dolgo-

zott. Pár mondatos bevezető után ki-

tűnő előadók: Andrea Bocelli, Ray

Charles, Stevie Wonder számaiból

hallottunk válogatást. Ezenkívül sok

érdekeset hallottunk az előadókról,

az elhangzott felvételekről, készíté-

sük körülményeiről. Örömömre a
közönség is választhatott zenét.

Rögtön magaménak éreztem az egé-

szet. A hangulat egyre bensősége-

sebb lett, a végén úgy éreztem, hogy

még szívesen maradnék. Remélhető-

en lesz folytatása a közeljövőben.

Kellemesen meglepett, amikor az

egyik általam kért Leonard Cohen-

számot követően kézhez kaptuk az

énekes-dalszerzőről írt könyvet,

melyben a dalszövegeinek magyar és

angol nyelvű változata is megtalálha-

tó. A polcon jó pár hasonló, illetve

egyéb zenei kötet is található. Kedvet

kaptam kikölcsönözni az említettet,

és otthon egy-egy szám meghallga-

tása után felolvastatni a szöveget s

megbeszélni, kinek mit jelent, ho-

gyan értelmezi az adott élethelyzeté-

re vonatkoztatva is akár.  

Az intézmény nemrégiben létre-

hozott hangoskönyvtára gyorsan bő-

vül. A magyar nyelvű anyagokat a

dél-komáromi Jókai Mór Városi

Könyvtártól kölcsönzik. Erre azért

van szükség, mert szerzői jogi aggá-

lyok miatt a helyi jogszabályok nem

teszik lehetővé ilyen művek kölcsön-

zését. Így viszont ez szabadon meg-

tehető. A szlovák nyelvű hanganya-

gokat a lőcsei Ján Henkel Könyvtár

küldi, két-három hetente érkezik tő-

le nyolc-tíz. A részlegvezetőtől meg-

tudtam, hogy a jövőben zenei vetél-

kedőket is szeretne szervezni a

könyvtárban, melyekhez hasonló

tartalmak a YouTube-on is találha-

tók. Lesznek klasszikus, illetve pop-

rock zenei listák. A játékkal koráb-

ban már sikert aratott középiskolák-

ban, de szórakozóhelyekre is el lehet

vinni. Ez újdonság, hiszen így „a

könyvtár megy el az emberhez”, nem

pedig fordítva. Mindig is nagyon

szerettem játszani, ezért ezt a zenei

kvízt is szívesen kipróbálnám. Amel-
lett, hogy sikerélményt ad a művek

felismerése, örömet szerez újrahall-

gatásuk, új ismeretet is nyújt. Klasz-

szikus zenedarabokból már készen

van egy százas lista, amely nehézségi

foktól függően három részre oszlik.

Az elsőben művek legismertebb

egyperces részletei hallhatók. A má-

sodikban és harmadikban pedig már

komolyabb zenei ismereteket kívánó

muzsikákat gyűjtöttek össze. Látás-

sérültek számára még meg kell talál-

ni a megfelelő formát ahhoz, hogy le

tudják írni a megfejtést. Egy alkal-

mazás kitűnő megoldás lenne erre,

melyet informatikai szakember szá-

mára nem bonyolult megszerkeszte-

ni, bár a szerzői jogok miatt valószí-

nűleg csak a könyvtár területén le-

hetne használni. Norbertben meg-

van a segítő szándék. Egyik barátjá-

nak a testvére látássérült, ezért meg-

kérte őt, hogy készítsen számára ze-

nei válogatásokat, mert ő is nagy ze-

nerajongó. Örömmel tett eleget a

kérésnek, és ezt követően sok ilyen

élményt osztottak meg egymással.  

A terem író-olvasó találkozók, tör-

ténelmi előadások, illetve egyéb kul-

turális rendezvények színtere is. Ven-

dégük volt Kristóf Réka, a neves ope-

raénekesnő és Bősze Ádám zenetör-

ténész, zenei antikvárius, a Bartók rá-

dió műsorvezetője. A díszletet termé-

szetszerűleg a könyvek adják. A kíná-

lat folyamatosan bővül. Napjainkban

a hasonló zenei könyvtárak meglehe-

tősen ritkák, mivel az MP3-as tömö-

rítés világhódítása következtében ko-

moly kihívást jelent a fennmaradásuk.

Miért van mégis létjogosultságuk?

Olyan zenei tartalmakat tesznek elér-

hetővé, amelyeket a társadalmi több-

ség önmagától talán nem keresne,

vagy nehezen találna rájuk. Márpedig

a mainstreamen kívüli zenei világnak
gazdag a tárháza, és széles körű meg-

Könyvtári zenebona 
Kocsis Károly
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finnországi emlékek

Önkéntesként Finnországban, 2.
Az ápolók kórusának balladája

Major Árvácska

A Carissimi őszi számában megje-

lent riportomban (2022/3. szám: Ön-

kéntesként Finnországban – Függet-

lenség, szabadság, méltóság) azt állí-

tottam, hogy a finnek semmin sem

csodálkoznak. Ezt az állításomat most

módosítanom kell: bizony néha még a

finnek is tudnak csodálkozni! Októ-

ber elején például azon, hogy ígére-

temhez híven újra önkéntes munkára

jelentkeztem Utajärvi idősotthoná-

ban. Csodálkozásukban arról is

megfeledkeztek, hogy a finnek – ál-

lítólag! – hűvös, távolságtartó embe-

rek. Az otthon dolgozói közül akadt,

aki egyenesen a nyakamba ugrott, egy

másikuk pedig megölelt...

1. Bérek helyett könnyítés

Szólhatott persze a fogadtatás an-

nak a ténynek, hogy manapság Észa-

kon is egyre nagyobb szükség van

minden segítő kézre a szociális gon-

doskodásban. Hogy mekkora, azt az

YLE televízió Téma csatornájának

éppen bemutatott filmje igazolta. Már

a címe is beszédes: Könyörtelen hajsza

(Armotonta menoa). A főműsoridő-

ben levetített, másfél órás dokumen-

tum legmegrázóbb része a filmben

szereplő gondozók visszatérő, már-

már balladai szavalókórusa. A szabad-

vers mantraszerű szövegét az ápolók

saját szavaiból állították össze: mert

minket senki meg nem hallgat, ne-
künk nem jár köszönet...

Tavasszal országos tiltakozást tar-

tottak a finn ápolók, szakszervezetük

magasabb bérezést, több foglalkozta-

tottat, arányosabb terhelést követelt

tagjainak. A hosszas tárgyalások elle-

nére a bérek végül maradtak a 2500

euró körüli szinten, ám néhány köny-

nyítést mégiscsak bevezetett az állam.

Az új rendelkezések szerint az intéz-

ményekben mostantól tíz gondozott-

ról legalább hét ápolónak kell gondos-

kodnia. A szakképzett gondozóknak

pedig immár tilos konyhai vagy taka-

rítói munkát végezniük. Miután a sza-

bály az önkéntesekre nem vonatkozik,

kedvemre söprögethettem hát a nap

hat órájában...

Egyébként is, mintha a tavasz

után most másodjára más lélekkel

álltam volna újra munkába! Igaz,

azóta elolvastam Minna Lindgren

finn írónő Nyomozás az Alkonypa-

gonyban című sírva nevető könyvét.

(Ismertetése a Carissimi 2022/3.

számában: Elfogadás, humor, meg-

értés – Csudálatos az élet!) Igyekez-

tem távolságtartással szemlélni a

történéseket, s gyakorlatiasan, első-

sorban technikai oldalról megköze-

líteni a teendőket. A gondozottak-

kal együtt örültem minden apró si-

kernek, nevettem saját ügyetlensé-

gemen. Képes voltam már bátran

felemelni a hangomat is, mert végre
megértettem: az otthon lakóinak

többsége csakis így képes meghalla-

ni engem...

2. Finn találmányok

Az utolsó napsütötte őszi napok

idején érkeztem Északra, ám egy haj-

nali fagy már a télre figyelmeztetett.

A finnek figyelik és megértik a ter-

mészet jelzéseit. A szomszédok már

fölszedték a stég mellől a lépcsőt, ki-

készítették a hálót, amelyet majd a

jég alá raknak le, ha a folyón beáll a

fagy. Előkerültek a személyes téli se-

gédeszközök is: a cipőkre szerelhető

vasas csatok, csúszás ellen, s a reflek-

torfényben világító heveder keresztbe

rakva a kabát fölé. A fakutyaszerű

szánkó, amelynek a sínén egyensú-

lyozva el lehet csúszkálni a boltig. S a

legújabb találmány: a bicikli-roller.

Amely valójában egy kerékpárkor-

mánnyal felszerelt dupla roller, elől

két nagyobb, hátul két kisebb kerék-

kel. Kormányán kézifékkel, csöngő-

vel, lámpával és még bevásárlókosár-

ral is. Mind-mind olyan találmány,

amely a mindennapi életet könnyíti

meg, és nem csupán az idős emberek

számára. Kevesen tudják, de a nordic

walking bot is finn ötletből született.

Télidőben a csúszós úton sok finn

gyakran a síbotját használta segéd-

eszközül a sétához. Egy élelmes vál-

lalkozó látta meg a nagy lehetőséget

az azóta immár világot hódító új
sporteszköz kifejlesztésére... 

ismertetése a zenei könyvtár egyik fő

feladata.  

A Covid előtt a könyvtár belvárosi

fióképületében tartották hétről hétre

a látássérült-egyesület heti fogadó-

napját, illetve plenáris gyűléseit. Ezt a

helyzetet akkoriban megmosolyogta-

tóan paradoxnak éreztem. Természe-

tesen hálával tartozunk a könyvtár

mindenkori vezetőségének, hogy ter-

met biztosítottak számunkra. A

klasszicista stílusban épült vastag-,

erős falú épület a régi idők romanti-

kus könyvtárának képzetét keltette,

bár ott is szerveztek kulturális esemé-

nyeket. Ezzel szemben az Eötvös ut-

cai főépület a szemmel látható (ese-

temben inkább tapintható) újítással,

változtatással igyekszik lépést tartani

a 21. századi kívánalmakkal.  

A felfedezés reményének izgatott-

ságával várok minden kulturális aján-

dékot és hangoskönyvet. 

(A szerző mentálhigiénés segítő.)
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A finnek egyébként nem félnek a

téltől. Olyat, hogy „rossz idő” Észa-

kon nem is ismernek! Hideg ellen

egy megoldást javasolnak: fel kell öl-

tözködni! Mint mindenben, ebben is

praktikusak: ügyesen, rétegesen öl-

tözködnek. Nagyobb hidegekre pe-

dig mindenki el van látva a generáci-

ókon át saját kézzel kötött és tiszte-

lettel megőrzött gyapjúpulóverekkel,

sapkákkal, kesztyűkkel, zoknikkal. S

akinek csak engedi az egészsége, –

akár 80 fölött is! – rendszeresen síel,

korcsolyázik vagy legalább gyalogol.

A tízezer lépés egy finn senior szá-

mára is önkéntesen kötelező napi

penzum.

3. Éjszakai segítség

Az egyedüli, amivel maguk a fin-

nek is nehezen birkóznak meg, az a

téllel törvényszerűen beálló sötét-

ség. Bár Utajärvihez még 200 kilo-

méterre esik Lappföld (ahol no-

vember 20-ától 51 napon át nem

látható a nap!), mégis már félezer

kilométerre vagyunk Helsinkitől.

Az ember még szürkületben indul

munkába, és teljes sötétségben lép

ki az otthon ajtaján. Nem véletlen,

hogy sok finn telente a nap után in-

dul, s egy-két hetet eltölt valame-

lyik napfényes, meleg tengerparton.

Magam is megérezhettem a sötét-

ség fojtását, így – az éjszakánként

kiugró vérnyomásom miatt – két-

szer is ellenőrizhettem a finn egész-

ségügy működését. 

Ötven kilométerre az első nagyobb

várostól mindkét esetben tíz percen

belül érkezett a segítség, és kiválóan

működött az európai uniós egészség-

ügyi kártya. Az első mentős kettős

mintaszerűen szorgoskodott: kedve-

sek, humorosak, megnyugtatóak vol-

tak. A szakszerűség a második csapat-

nál sem hiányzott. Az ő hozzáállásuk

azonban már közelebb állt az itthon

megszokottakhoz. Hangjukban felfe-

deztem némi kioktatást is: szerintük

ugyanis egy kis éjszakai vérnyomás-
gonddal az ember nyugodtan alhat, és

reggel aztán besétálhat a rendelőbe...

Másnap a helyi egészségügyi köz-

pontban újra elvégezték a szükséges

vizsgálatokat. Az orvostól egy üzenet

jött: minden rendben. Személyes

megbeszélésre két hét múlva kaptam

lehetőséget. Az ember néha a távoli

Finnországban is nagyon otthon tudja

érezni magát.

Kinek szól az Oodi?

A fővárosban, Helsinkiben a Töölö-

öböl környéke a finn építészet valósá-

gos szabadtéri múzeuma. A Nemzeti

Múzeum tornyos épülete a XX. szá-

zad eleji Kós Károly-os hagyományo-

kat őrzi. A pályaudvar, a főposta és a

parlament vaskos tömbje a két világ-

háború közötti időszakot idézi. Az

Olimpiai Stadion, 105 méter magas

fehér „kéményével” az 1952-es játé-

kokra emlékeztet, míg a Finlandia

Ház az 1970-es évekből Alvar Aalto

alkotása. A finn építészeti hagyo-

mánynak ebbe a szentélyébe lépett be

az új operaház az 1980-as évek köze-

pén, s követték az újabbak: a média-

ház üvegpalotája, a zene háza, s most a

legújabb finn csodának számító léte-

sítmény: az Oodi.

Nehéz megfogalmazni, hogy való-

jában mi is az ógörög szóval (oodi =

lírai vers, ének) elnevezett épület.

Könyvtárnak (Kirjasto) hívják, talán

csak az egyszerűség kedvéért. Valójá-

ban sokszorosan több annál. Egy

olyan könyvtár, amely egyszerre ta-

lálkahely, közösségi tér, olvasóterem,

rendezvényközpont, tárgyaló, kéz-

műves- és alkotóműhely, dobszoba,

kölcsönző, videó- és hangstúdió, var-

roda, internetsarok, játszótér, játékte-

rem, kávézó és étterem, melegedő...

A hajóra emlékeztető, felfelé vivő

épület csupa üveg ívei mintha csak a

lélek szabad repülését akarnák segí-

teni. Fából készült betétjei pedig

melegséget s ezzel befogadást kínál-

nak az ideérkezőnek: érezd otthon
magad.

Magam az Oodiba először belépve

azt éreztem: alkotói (fiatal finn építé-

szek) személy szerint engem álmod-

tak bele az épületbe. Nem csupán fa-

lat, tetőt, emeleteket, fát és üveget ter-

veztek, hanem beleképzelték azt is,

hogy a betérő mi mindent szeretne,

mi mindent is képes csinálni. Az Oo-

diba betérő napi tízezer ember pedig

mindent akar és képes kipróbálni! Az

olvasás és a kölcsönzés mellett ki vide-

ófilmet vagy lemezt készít (a felvétel-

től a vágásig), ki ruhát varr, ki házat

tervez, ki dolgozik, ki tanul, ki zenél...

Mindezt a könyvtár saját, ingyenesen

vagy igencsak jelképes összegért igény-

be vehető eszközeinek segítségével.

A létesítménynek talán csak egyet-

len szabálya van: érezd jól magad! S

ki-ki a maga módján érzi jól magát: a

falépcsőkön elüldögélve vagy elheve-

redve, állva vagy sétálva, alkotva vagy

lustálkodva, a csendes szobába behú-

zódva vagy éppen a dühöngőben...

Nincs korosztályi megkötés sem: a

csecsemőktől az anyukákon át a

nagymamákig, az óvodásoktól az

egyetemistákon át a nyugdíjasokig

mindenki otthonosan érezheti magát

az Oodiban. Mi több, egy egyetemi

tanár éppúgy kedvére kutathat,

ahogy egy munkanélküli is bátran

töltheti el itt álláskereséssel az egész

napját. A könyvtár megálmodói a

finnektől kértek választ: kinek ajánla-

nák az Oodit – az immár hivatalosan

is a világ legjobb könyvtárát! Négy-

száz fogalom került föl az épület csi-

galépcsőjének borítására. Közülük

csak mutatóba néhány: idegeneknek,

lustáknak, papucshősöknek, árvák-

nak, koldusoknak, magányosoknak,

másoknak, iskolai zaklatóknak, hő-

söknek, tanároknak, szimpatikusak-

nak, bolondoknak, csalódottaknak,

félreértetteknek, esélytelenebbeknek...

Vagyis mindenkinek. Nekem is – ne-

ked is.

(A szerző jogász, újságíró, idegenveze-
tő, önkéntes segítő.)
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Koromnál fogva vá-

laszthattam volna komorabb jelzőt –

elveszett generáció –, de úgy dön-

töttem, előkeresem pici megmaradt

optimizmusomat, hogy a kedves ol-

vasónak ne vegyem el a kedvét.

A mai tizenévesek nemzedékéről

szeretnék pár szót ejteni, amelynek

fejlődésén hűen tükröződnek az el-

múlt évek egészségügyi, politikai,

globális társadalmi hanyatlásának

tünetei. Sokéves tapasztalatomból

kiindulva állítom, hogy sosem él-

tünk át akkora masszív, a fejlődő

szervezetre rombolóan ható negatív

hatást, mint amely a mai tizenéve-

seket érte-éri. A diagnosztikai inté-

zetünkben (ahol 31 éve dolgozom)

elhelyezett hátrányos szociális hely-

zetű gyermekeket felváltották a ma-

gas intelligenciaszintű, valaha aktív,

szófogadó, jól tanuló gyermekek,

akik magas hányada ma már gyógy-

szeres kezelésre szorul a rajta elha-

talmasodott depresszív, szorongá-

sos, pánikos megbetegedés miatt,

melyhez nem ritkán önbántalmazá-

si, öngyilkossági kísérlet párosult. A

tanácsadó központban soha nem

tapasztalt számú középiskolás és

egyetemista kér akut segítséget,

mert nem bírja elviselni és feldol-

gozni a Covid alatti társadalmi el-

szigeteltség következményeit, nem

képes visszaállítani régi kapcsolatát

barátaival, vagy az iskolában hosz-

szan tartó, kezeletlen gyötrés, eltit-

kolt kiberbántalmazás áldozatává

vált. Ezek a fiatalok úgy érzik, csök-

kent a teljesítőképességük, nem

tudnak összpontosítani, döntéskép-

telenek, nincs sikerélményük, elve-

szett az aspirációjuk, nincs mentális

ellenálló képességük, érzelmileg la-

bilisak, nem képesek kilépni kom-
fortzónájukból. Kapcsolataik felüle-

tesek, nincs, akiben megbízhatná-

nak, hiányzik a biztonságérzetük,

úgy érzik, a felnőttek nem értik

meg a gondjaikat, fölöslegesnek ér-

zik magukat. „Utolsó hasznos, nem

kritizáló, csendes, mindig készen ál-

ló, hű barátjuk” a mobil és a szociális

háló maradt. Sokan előbb-utóbb

egyéni tantervre, gyógyszeres keze-

lésre kényszerülnek. A statisztikai

adatok szerint évente megkétszere-

ződik a serdülőkorú öngyilkos gyer-

mekek száma (egy évben már több

százan próbálnak véget vetni éle-

tüknek), s az alsó korhatár egyre

csökken. Megteltek a pszichiátriai

klinikák tizen-, huszon- és harminc-

éves, valaha ügyes, ma lelkileg meg-

gyötört, kiégett fiatalokkal. Az am-

buláns kezeléshez nincs elegendő és

szakképzett terapeuta. 

Mi, felnőttek (szülők, pedagógu-

sok...) nem értjük, mi történik gyer-

mekeinkkel, miért fordultak el tő-

lünk, miért felületesek, felelőtlenek,

miért akarnak idő előtt önállósulni,

miért nem értékelik az életet, és mi-

ért akarnak meghalni, miért van na-

gyobb hatása a szociális hálókon

megjelent, legtöbbször káros tarta-

lomnak, feszültségoldó, de primitív

humornak, felkavaró életmódnak,

elferdült értékrendnek, szabadon el-

érhető erotikus és agresszív képso-

roknak. Erre egyetlen szakma sincs

kellőképpen felkészülve. Tanácsta-

lanok vagyunk, szívesebben hárítjuk

a felelősséget másra, mintsem ma-

gunk felett gondolkoznánk el. Egy-

szerre szakadt ránk: szülőkre, gyer-

mekekre, pedagógusokra, orvosok-

ra, munkaadókra... az a posztmo-

dern-liberális értékválság, amely a

társadalom minden rétegét (bele-

értve már a családokat is) elérte, és
melynek sajnos, minden téren a

„terméke” lettünk. Nem bírunk és

talán egyszerű kényelemből nem is

akarunk ellenszegülni az „irányadó”,

az egyedüli „igazságot” hirdető né-

zet- és értékdiktáló médiának. Ki-

veszett „a mundér becsülete”, nem

érték a munkatapasztalat, már az

ötvenéveseket is leírjuk. Megszűnt a

kollektív, egymást megértő és segítő

társasági szellem, szétestek a barát-

ságok, nem maradt idő és energia a

családi kapcsolatok harmonizálásá-

ra és érzelmi táplálására sem, kizár-

tuk a család életéből és nem tisztel-

jük az öregeket. Híres, széles kör-

ben példamutatónak számító sze-

mélyiségek is kétes múltjukkal di-

csekednek, minél trágárabban feje-

zik ki magukat, minél több tetová-

lásuk és pszichés problémájuk van,

annál „menőbbek”. Nem divat a

rend, tervezés, rendszeres életmód,

határokat megtartó szabályok,

egyenletes életritmus. Nem ápoljuk

a hagyományokat, likvidáljuk elő-

deink és nemzetünk kultúráját, a ki-

ejtett szónak már nincs súlya. A

gyermekek többsége nem olvas,

nem énekel, nem mozog, keveseb-

Megbélyegzett generáció 
Gál Vera
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ben tudnak kulturáltan szórakozni,

elvesztették a tanulás iránti motivá-

ciójukat – nincs szükségük a gon-

dolkozásra, spontán-kreatívnak len-

ni, mert csak adatokat tanulnak se-

gédeszközök és türelmes magyará-

zat nélkül. A pedagógusnak megkö-

tik a kezét, ettől függetlenül van, aki

idiótáknak nevezheti a tanulókat.

Sokan belefásultak a körülmények-

be, mások eleve képtelenek tanítvá-

nyaik felemelésére. A diáknak nem

kell senkit sem respektálnia, tisztel-

nie. A szülő hamis szolidaritással

védi problémás gyermekét, ugyan-

akkor nem várja őt este haza. A jog

a bűnözőket jobban védi, mint az ál-

dozatokat, sőt utóbbiak közül olyan

is van, akit emiatt kiközösítettek, és

sokan pszichiátriai kezelésre szorul-

nak. Keveset kommunikálunk, nem

működünk együtt, rendszeresen ha-

zudunk, mindenki mindenhez ért

szükséges tapasztalat és műveltség

nélkül. Elveszik az empátia, nincs

pozitív ráhangolás, belefulladunk a

saját frusztrációnkba s negatív tölte-

tű érzelmeinkbe. Ne csodálkozzunk,

ha a jövő nemzedéke műveletlen, fe-

lelősséget vállalni képtelen és nem

hajlandó, zárkózott, feldolgozatlan

traumái miatt csalódott, indulatos,

sőt agresszív emberekkel lesz tele. 

Nem akarok általánosítani, de ha

belegondolunk, ezek a vádak min-

ket, felnőtteket illetnek. Mi terem-

tettük meg gyermekeinknek ezt a

világot. Ahogyan vetettünk, most

úgy aratunk. Mit várjunk el akkor a

gyermekektől? Persze őket köny-

nyebb elkényeztetni, bántani, fleg-

mán nevelni, büntetni, eltanácsolni,

bezárni, diagnózissal megbélyegez-

ni. Hogyha az államapparátus nem

kezeli átfogóan a 21. század „gyer-

mekpandémiáját”, tanácsos lenne,

ha a felelősséget nem hárítanánk át

másra, hanem mindenki magába

nézve próbálna „ma jobb lenni, mint

tegnap”. Ahogy egy nagyra becsült

gyermekpszichológus, Ivan Štúr

doktor írta: a gyermekeket nem kell

nevelni, csak a felnőtteknek szépen

kell élniük, s a gyermek majd átveszi

a példát. 

A mai globális állapotok azt mu-

tatják, hogy ennek eléréséig lesz

még tennivalónk. 

(A szerző gyermekpszichológus.)

Egy temetés mindig torokszorító

esemény. A veszteség mindig űrt hagy

maga után. Duray Miklós távozása a

felvidéki magyarok vesztesége. 

Duray Miklós ikonikus megteste-

sítője volt a szlovákiai magyarok ér-

dekérvényesítésének. Halála után is a

család Miklós krédóját, a jóra való

törekvést követte, amikor úgy dön-

tött, hogy a koszorúrengeteget ki-

váltva és helyettesítve – a Carissimit

támogatja, s rajta keresztül azokat a

családokat, melyek beteg vagy fogya-

tékossággal élő gyermeket nevelnek.

A segítségre, a támogatásra itt foko-

zottan szükség van, hisz az esetek

nagy százalékában egykeresős csalá-

dokról van szó, vagy ami talán még

gyakoribb, a segélyből élő, gyermekét

egyedül nevelő édesanyáról. (A hu-

szonnégy órás szolgálat gyakran nem

teszi lehetővé a munkavállalást sem.)

A mindennapi szükségleteken túl a

gyógyszerek, gyógyászati segédesz-

közök, gyógykezelés, rehabilitáció

mind-mind plusztételekkel terhelik a

családi költségvetést. 

„Ezeket az embereket a társadalom

nem támogatja, mintha nem is létez-

nének” – mondta Hahnné Duray Éva,

Miklós nővére. 

A Carissimi kuratóriuma szívből

köszöni az adományokat, melyek a

Szövetség a Közös Célokért segítsé-

gével kerülnek a mi kezelésünkbe,

vagy amelyeket egyenesen a Carissimi

számlájára küldtek. 

Mint idáig mindig, ezután is az

adott lehetőségekhez mérten vállalt

feladatunknak tekintjük, hogy segít-

sünk ott, ahol erre a legnagyobb szük-

ség van, hisz „segíteni kiváltság”.

Bauer Edit, 
a Carissimi kuratóriumának elnöke

Köszönet
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A Carissimi Nonprofit Alap 
tevékenysége 2022-ben 
Húsz év telt el azóta, hogy 2002-

ben a Pozsonyi Kerületi Hivatalban

bejegyezték a Carissimi Nonprofit

Alapot. Erre a sok nehézséggel, de

örömmel is teli időszakra emlékez-

tünk június elsején a Komáromi Jó-

kai Színházban. A rendezvényen

Czimbalmosné Molnár Éva főosz-

tályvezető a Carissimi fogyatékos-

sággal élő gyermeket nevelő csalá-

dok támogatására kifejtett kiemel-

kedő tevékenységének elismeréséül

átadta a magyar Miniszterelnökség

Nemzetpolitikai Államtitkárságá-

nak díszoklevelét. A Carissimi bará-

tai kulturális műsorral kedveskedtek,

a Kossuth-díjas Szarka Gyula és ze-

nekara Tücsöklakodalom című mű-

sorával teremtett fergeteges hangu-

latot. Az alkalomra emlékkönyvet

készítettünk, amelyben összefoglal-

tuk a húsz év történéseit, és váloga-

tást közlünk a lapunkban megjelent

írásokból. 

Márciusban Budapesten részt vet-

tünk a Kárpát-medencei Családszer-

vezetek Szövetségének rendkívüli

tisztújító küldöttgyűlésén.

Márciusban és novemberben on-

line követtük figyelemmel a Kopp

Mária Intézet a Népesedésért és a

Családokért (KINCS) által szerve-

zett családvédelmi konferenciát.

Májusban ott voltunk a Konrádko

Polgári Társulással közösen szerve-

zett Autizmus – egy önállóbb élet fe-

lé című szakmai napon Galántán.

Az Értelmi Sérülteket Segítő Tár-

sulás galántai szervezetével együtt-

működve júliusban tartottuk Tak-

sonyban a tizenharmadik versmondó

fesztivált. Vendégünk volt Gál Ta-

más, a Komáromi Jókai Színház

igazgatója; Petőfi Sándor A helység

kalapácsa című komikus eposzából
adott elő részleteket. Ugyancsak jú-

niusban képviseltettük magunkat

azon a workshopon, amelyet az Eras-

mus Sport+ pályázat támogatásával,

öt ország részvételével megvalósított

demonstrációs tandemkerépár-túra

pozsonyi állomásán tartottak. 

A fogyatékossággal élők világnapja

alkalmából a Konrádko Pt.-vel közös

szervezésben került sor Galántán a

szeptemberre előrehozott Ki mi

tud?-ra. Ezen Kollár Katalin ének-

művész volt a vendég.

A Carissimi Nonprofit Alap is be-

mutatkozott azon a disszeminációs

konferencián, amelyet Az önkéntes-

ség fokozása és elismertsége a felső-

oktatási tantervekben és a munkae-

rőpiacon Kelet-Európában (VO-

LEE) című Erasmus+ program lezá-

rásaként tartottak szeptemberben a

Selye János Egyetemen.

2022-ben huszonhárom, fogyaté-

kossággal élő vagy beteg gyermeket

nevelő családnak nyújtottunk támo-

gatást rehabilitációra, fejlesztésre, va-

lamint gyógyászati eszközök vásárlá-

sához. Támogattunk sérült gyerme-

ket nevelő családok nyári táborát,

hozzájárultunk egy jótékonysági

naptár költségeihez és egy rendez-

vény utazási költségeihez.

A Szlovák Humanitárius Tanács

kiadásában tavaly is sikerült megje-

lentetnünk a Carissimi c. lap négy

számát. Ezek a korábbiakkal együtt

honlapunkról (www.carissimi.sk) is

letölthetők. A Facebookon is jelen

vagyunk (www.facebook.com/caris-

simina).

Tavaly fájdalmas veszteség érte

szervezetünket. Elhunyt Gémesi

Irén kuratóriumi tag. Helyére Zupko

Teréz füleki logopédust választottuk.

A Carissimi Nonprofit Alap ön-

kéntes szervezet – kuratóriuma térí-
tésmentesen végzi munkáját. Tevé-

kenységünket, ingyenes lapunk kia-

dását pályázatokból, valamint jó

szándékú emberek adófelajánlásából,

pénzadományaiból tudjuk végezni. 

Köszönjük 

a Bethlen Gábor Alap, a Kisebbsé-

gi Kulturális Alap, a Slovnaft Rt., a

23. sz. Arany János Cserkészcsapat,

továbbá magánszemélyek (Bauer

Máté, Vilma Cipárová, Csémi Ildikó

és Szilárd, Derencsényi Éva, Duray

Julianna és Rezső, dr. Effner-Do-

monkos Etelka, Füleky Éva és Pál,

Kováčik Ilona, Nagy Amália, dr. Ra-

di Enikő, Récsei Noémi, Tirinda Pé-

ter, Válent Kinga, illetve magukat

megnevezni nem kívánó adományo-

zók) támogatását, valamint a nekünk

juttatott adófelajánlásokat.

Továbbra is kérjük mindazokat,

akik tehetik, hogy idén is ajánlják fel

adójuk 2, illetve 3 százalékát szerve-

zetünknek, hogy támogathassuk a

fogyatékossággal élő gyermeket ne-

velő családokat. Köszönjük.

A jogi személyek és azok a termé-

szetes személyek, akik maguk készítik

adóbevallásukat, az adóív megfelelő

részébe írják be a Carissimi adatait:

IČO: 31821910; obchodné meno/

názov: Carissimi, n. f. Az alkalmazot-

tak a lapunkban található vagy a hon-

lapunkról letölthető nyilatkozatot

töltsék ki, és az adó befizetését igazoló

nyomtatvánnyal (ezt a munkaadójuk

tölti ki) együtt április 30-áig juttassák

el a lakhelyük szerint illetékes adóhi-

vatalba. Az adóhivatal értesítést küld a

Carissiminek a felajánlás tényéről

(nem az összegéről!), ha ezt a lehető-

séget x-szel bejelölik a nyilatkozat

megfelelő rovatában.

A Carissimi kuratóriuma
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jegyzet

Tavaly ünnepelte a Ca-

rissimi Nonprofit Alap megalakulásá-

nak huszadik évfordulóját. A születés-

napi ünnepséget a komáromi Jókai

Színházban tartották, ezen a helyen

már bővebb beszámolót is írtam róla.

Egyvalamit azonban akkor nem emlí-

tettem, mert nem tartottam helyénvaló-

nak ott előhozni a témát. Magyarán:

nem akartam ünneprontó lenni. Arról

van szó, hogy az épület, ahova ezt az

eseményt szervezték, mennyire nem al-

kalmas az ilyen rendezvényekre, hiszen

egyáltalán nincs akadálymentesítve (azt

már csak zárójelben kérdezem az igaz-

gató úrtól, hogy a fogyatékossággal élő

színházkedvelőkre nem gondol?). Hogy

mást ne mondjak, a vécé az alagsorban

volt, és – lift híján – ölben kellett levinni

a kerekesszékest, ha rátört a szükség. A

pisilés még csak megoldható valahogy a

folyosón, de ha nagyobb dologról lenne

szó, az már probléma.

A színházteremben a színpad és az első

széksor közti félméteres helyre voltam

beszorítva, és ha valakinek történetesen

arra vezetett az útja, kénytelen volt át-

mászni rajtam, ami, valljuk be, nem hu-

szonegyedik századi megoldás.

Hogy azonban ez a probléma nem

szlovákiai specifikum, azt egy régi isme-

rős elbeszéléséből tudom. Pár héttel az-

előtt Győrben voltak moziban, amely

szintén nem volt akadálymentesítve, és

az alkalmazottak cipelték fel kocsistul

az emeletre, miközben halálfélelme

volt.

* * *

Sokadszorra mondom el, hogy ez

már nem is pénz, hanem hozzáállás

kérdése, amelyen edukációval, a sokat

emlegetett érzékenyítéssel lehetne javí-

tani. Olvasom, hogy Kanadában példá-

ul az új épületek tervezéséhez kerekes-

székes tanácsadókat alkalmaznak a tel-

jes akadálymentesség végett – hiszen

egy egészséges ember még a legjobb

szándék mellett sem képes tökéletesen

felmérni egy mozgásában súlyosan aka-

dályozott ember igényeit.

Azonban nemcsak rólunk van szó,

hanem a kismamákról is, akik a baba-

kocsival sokszor ugyanazokkal a kihívá-

sokkal néznek szembe, mint a kerekes-

székesek. Hogy mást ne mondjak: a

háznak a bejárati ajtaját, ahol lakunk,

érintőkulccsal kell nyitni, és nyomban

becsukódik, ha nem tartják. Ezért aztán

egy kő volt odatéve, hogy ki lehessen tá-

masztani vele, azonban sokszor eltűnt

onnan – anyu legnagyobb bosszúságára.

Végül a szomszédunknak, akinek anyu

panaszkodott, jutott eszébe, hogy kia-

kasztót szereljen az ajtóra. Azóta kis-

mamáktól is hallom, hogy milyen jó öt-

let, egy gonddal kevesebb nekik is.

Másoknak is lehetnek ilyen nehézsé-

geik. Mint mondani szokás, elöregedő

társadalomban élünk, és az idős ember-

nek ugyanúgy nehézséget okoz egy ma-

gasított küszöb, mint egy mozgássérült-

nek. A probléma tehát általános, és nem

észrevehetetlen. Olyannyira nem, hogy

az egyik parlamenten kívüli párt már a

programjába is vette, hogy ha bejut a

törvényhozásba, foglalkozni akar a kér-

déssel. Ez remélhetőleg azt jelzi, hogy

megkezdődött a szemléletváltozás.

Sokadszorra ugyanarról
Sztakó Zsolt

A Carissimi megalakulásának 20. év-

fordulóját ünnepelte 2022-ben. Igye-

keztünk az alkalomhoz leginkább mél-

tó helyszínt kiválasztani. Az alkalom

különleges – összehozni a segítőket

azokkal, akiknek az évek során igyekez-

tünk segíteni. Mi is lehetett volna mél-

tóbb helyszín, mint két kőszínházunk

közül az egyik – a komáromi. 

Nem tudom, fogadták-e valaha olyan

empátiával, jóindulattal és segítőkész-

séggel a Carissimit, mint a Komáromi

Jókai Színházban. Az egyeztetés során

lassan derült ki, hogy akadályból van

bőven, mire a végére értünk, világossá

vált, hogy akadálymentes mosdó fél ki-
lométeres körzetben sincs, annak elle-

nére, hogy iskolák, egészségügyi köz-

pont is van ebben a körben.

A színház igazgatója, személyzete egy

emberként próbált megoldást találni a

gondokra, az épület műszaki korlátainak

keretein belül. Nem az igazgatónak róha-

tó fel, hogy az épület nem akadálymentes.

Az épületnek Nyitra megye a gazdája. Az

akadálymentesítésre a színház több eset-

ben pályázott – sikertelenül.

A műszaki személyzet vállalta, hogy

hozza-viszi a mozgássérült, kerekes-

székkel közlekedőket. Csodát azonban

ők sem tudtak tenni. 

Igen, vannak törvényes előírások arra

vonatkozóan, hogy a középületeknek
akadálymentesnek kellene lenniük. Íme

egy újabb példa arra, hogy a jog és a

joghoz való hozzáférés milyen messze

vannak egymástól.

Bízunk benne, hogy ez az írás is hoz-

zásegít ahhoz, hogy a megyei képvise-

lők, a döntéshozók ez ügyben is tudato-

sítsák, hogy a beázás mellett az akadály-

mentesítésre is gondot kell fordítani, ha

azt szeretnénk, hogy a kultúra minden-

kié legyen.

P. S. Friss hír: A Jókai Színház elnyert

egy uniós pályázatot, 185 ezer eurós

nagyságban. Folyik a közbeszerzés, az

igazgató szerint nyáron kezdődhet a

felújítás, melynek részét képezi az aka-

dálymentesítés is.
Bauer Edit 

Még egyszer ugyanarról 
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akadálymentesítés – debarierizácia
alkalmazás – aplikácia 
bazális stimuláció – bazálna stimulácia
billentyűzet – klávesnica
Braille-írás – Braillovo písmo
diszpraxia – dyspraxia
élethosszig tartó tanulás – celoživotné vzdelávanie 
figyelemzavar – porucha pozornosti
finommotorika – jemná motorika
fogyatékosságügyi biztos – komisár pre osoby so zdra-

votným postihnutím
grafomotorikus készségek – grafomotorické zručnosti
készségfejlesztő iskola – praktická škola 
korai fejlesztés – včasná intervencia
korlátlift – stoličkový výťah
könnyen olvasható és könnyen értelmezhető információ –

ľahko čitateľná a ľahko zrozumiteľná informácia
kúszás – plazenie 
létminimum – životné minimum
magzatvízvizsgálat – odber plodovej vody
mászás – lezenie
megkésett beszédfejlődés – oneskorený vývin reči
megkésett mozgásfejlődés – oneskorený vývoj pohybu
mozgáskoordinációs zavar – motorická porucha koordi-

nácie
mozgásterapeuta – pohybový terapeut
művészetterápia – arteterapia
nagyító – lupa
nagymozgás – hrubá motorika
nyitott gerinc – rázštep chrbtice
sajátos nevelési igény – špeciálna výchovno-vzdelávacia

potreba
szemrángás (tik) – zášklb očí (tik)
szeparációs szorongás – separačná úzkosť
tanácsadó és megelőző központ – centrum poradenstva

a prevencie
táncterápia – tanečná terapia
túlsúly – obezita
Vakok és Gyengénlátók Szlovákiai Uniója – Únia nevi-

diacich a slabozrakých Slovenska
viselkedési zavar – porucha správania

aplikácia – alkalmazás 
arteterapia – művészetterápia 
bazálna stimulácia – bazális stimuláció 
Braillovo písmo – Braille-írás 
celoživotné vzdelávanie – élethosszig tartó tanulás 
centrum poradenstva a prevencie – tanácsadó és meg-

előző központ 
debarierizácia – akadálymentesítés 
dyspraxia – diszpraxia 
grafomotorické zručnosti – grafomotorikus készségek 
hrubá motorika – nagymozgás 
jemná motorika – finommotorika 
klávesnica – billentyűzet 
komisár pre osoby so zdravotným postihnutím – fo-

gyatékosságügyi biztos 
ľahko čitateľná a ľahko zrozumiteľná informácia –

könnyen olvasható és könnyen értelmezhető infor-
máció 

lezenie – mászás
lupa – nagyító 
motorická porucha koordinácie – mozgáskoordinációs

zavar 
obezita – túlsúly 
odber plodovej vody – magzatvízvizsgálat 
oneskorený vývin reči – megkésett beszédfejlődés 
oneskorený vývoj pohybu – megkésett mozgásfejlődés 
plazenie – kúszás 
pohybový terapeut – mozgásterapeuta 
porucha pozornosti – figyelemzavar 
porucha správania – viselkedési zavar
praktická škola – készségfejlesztő iskola 
rázštep chrbtice – nyitott gerinc 
separačná úzkosť – szeparációs szorongás 
stoličkový výťah – korlátlift 
špeciálna výchovno-vzdelávacia potreba – sajátos neve-

lési igény 
tanečná terapia – táncterápia 
Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska – Vakok és

Gyengénlátók Szlovákiai Uniója 
včasná intervencia – korai fejlesztés 
zášklb očí (tik) – szemrángás (tik) 
životné minimum – létminimum 

Dunaszerdahelyi Magyar Tannyelvű Speciális Alapiskola és Készségfejlesztő Iskola – életképek. 
Írásunk a 21–25. oldalon.



Integrált oktatás vagy speciális iskola?
Személyes tapasztalatok a diszpraxiáról
Arckép: Buzgó Menyhart Annamária 
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A képernyőidő és a gyermek fejlődése
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