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K ös zön tő
Kedves Olvasó!
a félév utolsó újságjával búcsúmindenkinek meghitt,
zik Tőled 2012-ig a Bárczium, és békés, szeretetteljes karábúcsúzom Tőled én is főszerkesz- csonyi ünnepeket kívánunk
t ő k é n t . J ó v o l t v e l e d , j ó v o l t sz erkesz t őség nevében!
vel et ek, kösz önöm mi ndenki nek a
sok bíztatást, kritikát! a következő tanévben új főszerkesztőtől
Pfening Dóra
olvassátok
majd
az
újságot.
főszerkesztő
a 2011-es utolsó számunkkal
pedig a mesék világába kalauzol u nk el T ég ed, g ondol va a köz el g ő
ü nnepekre.
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szaK-ma
a látás Világnapja a Bárczin
2011. október 12-én a Gyógypedagógiai Kar látássérülteket, ép látásúakat, e problémakör
iránt érdeklődő vendégeket várt előadóiba, kertjébe egy tartalmas nap eltöltésére.
aki ellátogatott ezen a napon ide, az
barangolhatott a „láthatatlan kertben”,
ismerkedhetett olyan érdekes dolgokkal,
mint a növényszaporítás, az egyes bajok
felismerése látás nélkül, szemtakarással. a
kellemes séta után elkortyolhatott egy
ﬁnom teát, almát kóstolhatott. módja
nyílott ismerkedni a Braille-írás-olvasás
lehetőségeivel, sőt, ki is próbálhatta azt.
a szakmai műhely keretében ép látású és
látássérült
emberek
találkozhattak
egymással. ezek a találkozások mindig jó
alkalmat szolgáltatnak az elfogadásra, a
tabuk ledöntésére, arra, hogy az ép ember
megtanuljon nyitni sérült társai felé, s ők

is megtapasztalják az elfogadást a
környezet részéről.
Tartalmas előadás hangzott el az időskori
látássérülést okozó szembetegségekről is.
Nagy sikert aratott a Vakrepülés színtársulat előadása, akik valamennyien
látássérültek, s darabjaikat a „nézők” is
teljes sötétségben követhetik, így élve át
a történéseket.
aki ellátogatott ezen a napon a
látássérültek Pedagógiája Tanszék által
rendezett programokra, tapasztalatokkal,
élményekkel gazdagodva, a látássérültekhez kicsit lélekben közelebb kerülve
térhetett haza.
Juhász anikó

Nemzetközi ösztöndíjak - Önkéntesprogramok
- Külföldi munkalehetőségek
mikor? 2011. december 6. 10:00-16:00
Hol? elTe Déli Tömb Pázmány Péter sétány 1/c
az elTe rektori Hivatala és az elTe eHÖK által első alkalommal kerül
megrendezésre. a Börze célja, hogy a kiutazást tervező, illetve az iránt
érdeklődő hallgatók minél szélesebb körben tudjanak tájékozódni a
részképzésekről, nyári egyetemekről és szakmai gyakorlatokról.
a Börze keretein belül az érdeklődőknek lehetősége nyílik találkozni
olyan hallgatókkal, akik már részt vettek valamilyen ösztöndíjprogramban, így tőlük részletesebb, élményszerűbb információkat lehet kapni
az adott országokról, egyetemekről.
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Csatlakozz a facebookon!!
https://www.facebook.com/event.php?eid=182728831816975
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Vale a pena
a portugál kifejezés azt jelenti: megéri. - Félévnyi önkénteskedés Coimbrában,
Portugália egyetemi fővárosában, egy gyógypedagógiai álomintézményben.

aPCC (associação de Paralisia Cerebral
de Coimbra), vagyis a Coimbrai Cerebrál
Parézis alapítvány volt az első Portugáliában, aki a cerebrál parézises
és/vagy „szociálisan veszélyeztetett” emberek oktatását, támogatását, segítését
tűzte ki célul kora gyermekkortól idős
korig. Nem kis falat, de úgy tűnik nem is
olyan rágós, mivel a hatalmas intézmény
remekül (a mamut intézményekre
jellemző erős bürokratizmussal) működik,
pedig dolgozókkal, kliensekkel együtt

naponta közel háromszáz embert
foglalkoztat három helyszínen.
az intézmény központjában tanulnak az
ovisok és az iskolások integráltan.
ugyanitt folytatják a különböző
terápiákat (kinek-mire van szüksége) és
két orvosi rendelő is helyet kapott itt.
a „residencia eça de Queiros” nem más,
mint egy magas minőségben
működő lakóotthon súlyosabb
és halmozottan súlyos fogyatékos személyeknek.
IX. évf. 1. szám

5

Bárczium 2011 december_Layout 1 2011.11.28. 15:52 Page 6

szaK-ma
Végül a szervezethez tartozik egy hatalmas farm (a
"Quinta da Conraria" zöldség- és gyümölcstermesztéssel), egy lovarda (körülbelül
20 lóval), egy autószerelő
műhely, autómosó, asztalos
és kárpitos műhely, szövő
műhely, további két lakóotthon és egy tankonyha,
amely a foglalkoztatottak és
a dolgozók ebédeltetését
szolgálja.
Folytathatnám a számszerű
dolgok leírását azzal a
16 darab személygépjárművel, amely
szintén az ügy szolgálatában áll, vagy a
medencével, ahol a hidroterápiás foglalkozások kerülnek megtartásra, de a
hely ereje nem az infrastrukturális
adottságaiban van, amit az elmúlt 35
évben sikerült kiépíteniük, hanem abban
a szándékban, ahogyan szeretnék, hogy az
integrációs és inklúziós törekvéseik teljesüljenek.
ez az intézmény volt az első, és ez is a legnagyobb ilyen Portugáliában, de ezen
kívül még tizenöt ehhez hasonló található
országszerte és bizony tartják egymással a
kapcsolatot, képzik magukat, fejlesztik a
rászorulókat és nevelik a társadalmat, ami
tapasztalataim szerint meglehetősen jól
reagál.
ezt láttam, éreztem, tapasztaltam, de ezen
kívül még nagyon-nagyon sok mindennel

lettem gazdagabb, amivel Te is gazdagabb
lehetsz: ha például elég motivált vagy, elsajátíthatsz egy idegen nyelvet és
csodálatos helyeken járhatsz, különleges
emberekkel találkozhatsz.
Tehát megéri rászánni fél évet, hogy láss,
hogy tapasztalj, hogy tanulj, hogy megforduljon veled a világ, majd te is sarkon fordulj és hazatérj.
ez csak egy hely a sok közül, ahova jelentkezhetsz önkéntesnek
.
További információért látogass el ide:
http://www.mobilitas.hu/ﬂp/evs.
Ha
konkrétan ez a hely érdekel, itt tudsz meg
többet róla:
http://vontadessolidariasnaapcc.blogspot.
com
Ha pedig további személyes élményeimre
vagy kíváncsi, olvass bele a blogomba:
http://onkenyes.blog.hu/

szabó Pál Tamás
a képek forrása: http://1.bp.blogspot.com/_vTQvo9rJJws/s80kenDrmI/aaaaaaaaaeQ/Jfzsxq_rCw0/s1600/Fotos+actividades+cavalinhos+099.jpg
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Fogyatékossággal élő gyerekek
és fiatalok a Budapesti Vidámparkban
a Budapesti Vidámpark folytatva a
hagyományt, idén is egy délutánra
lehetőséget biztosított arra, hogy fogyatékossággal élő gyerekek és ifjak ingyen
vehessék birtokba a játékokat.
2011. október 18-án a fogyatékossággal
élők nyílt napján az intézmény valamenynyi dolgozója nagy-nagy szeretettel és
gondoskodással fogadta a hallássérült,
látássérült, mozgássérült, értelmi fogyatékos és autista gyerekeket és azok
kísérőit. Jöttek is szép számmal egyénileg
és csoportosan Budapestről, de vidékről is!
Öröm volt nézni a sok rácsodálkozó szempárt, a feszült izgalmat, a félős tekintetet,
majd a kitörő örömöt a gyerekek arcán.
mindenki együtt örült: a gyerekek, a

kísérőjük, a Vidámpark dolgozói. egy délutánra mindenki lelkét a melegség
töltötte el. a mozgássérült olyan játékszerre ülhetett fel, ahova egy átlagos
napon sosem tudott volna. a látássérült
megtapogathatta azt az autót, azt a
körhintát, amelyre egyébként sosem lett
volna ideje. a kis értelmi fogyatékos gyerek, az autista pedig addig pöröghetett a
kocsiban, ameddig csak kedve tartotta.
Jó volt megtapasztalni, hogy a szülők,
nagyszülők, a kísérők, a dolgozók együtt
tudtak örülni a sérült gyermekekkel. mindenki úgy búcsúzott, hogy remélik, lesz
még lehetőség arra, hogy újra kinyithassa
a Vidámpark a kapuit a sérült gyerekek
előtt.
Juhász anikó

Nyári napok Németföldön
– avagy lássunk világot gyógypedagógus-szemmel!
Életem legfantasztikusabb nyári hetét
Németországban töltöttem. Na de hogy is
kerültem oda, és mit csináltam ott? ezt
fogom Nektek elmesélni.
2010. őszi szemeszterével kezdődött az
egész történet, ugyanis ebben a félévben
erasmus-mentorként tevékenykedtem.
sok szép élmény gyűlt össze a
külföldiekkel együtt töltött időből, barátságok születtek, és egy nagyon jó kis
csapat állt össze. a tavaszi félévben ismét
találkoztunk, s ekkor került szóba, hogy
nyáron összejöhetnénk pár napra… nem

máshol, mint Németországban!
Közös megegyezéssel Würzburgot, a srácok egyetemi városát választottuk a
találkozó helyszínéül. Nekem és a
testvéremnek is ez volt az első alkalom,
hogy Németországba utazhattunk. Pár
órás müncheni pihenő után érkeztünk
meg a Bajorország északi részén található
városba. Hatalmas élmény volt, pláne úgy,
hogy a külföldi barátaimmal és
ismerőseimmel lehettem, a
würzburgiak mutatták be
nekem a városukat, ők
IX. évf. 1. szám
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mesélték a helyhez kötődő történeteket, s
velük ittuk a majna folyó
mellett a helyi sörfőzde
és szőlőhegyek „terményeit”.
Würzburg után Berlin
volt a következő állomás.
egy jó barátnőmnek és
egyben szaktársamnak
köszönhetem, hogy ott
lehettem, mivel ő épp
abban az időszakban járt
nyári egyetemre a német
fővárosban. Csodás napokat töltöttünk együtt,
megnéztünk majd’ minden nevezetességet és látványosságot, alternatív
túrán fedeztük fel Berlin utcai művészetét
és városi legendáit, külföldiekkel és
berliniekkel ismerkedtünk, magyarokkal
is összefutottunk (mert ugye mi mindenhol ott vagyunk) s természetesen nagyon
jól éreztük magunkat.
ezeken túl persze gyógypedagógus-szemmel jártunk-keltünk a városokban.
münchenben szuper érzés volt szóba elegyednem egy kerekesszékes férﬁval, aki
megkért, hogy segítsek neki elérni a
buszt. miután elbúcsúztunk egymástól,
egyedül szállt fel a buszra – ebből is látszott, hogy Németországban sokkal jobban odaﬁgyelnek a tömegközlekedés
akadálymentesítésére. ráadásul münchenben és Berlinben is minden metróállomáson liftet lehetett igénybe venni – ez nem
csak a mozgáskorlátozott embereknek, de
például az időseknek és a babakocsisoknak is megfelelő.
Berlinben nagy öröm volt számomra, amikor a Humboldt
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egyetem mögött, közel a Collegium Hungaricumhoz rábukkantam a gyógypedagógiai könyvesboltra .
a következő érdekességre a testvérem
hívta fel a ﬁgyelmemet, amikor a Guggenheim múzeum ajándékboltjának egyik
sarkában olvasgattunk különféle nívós
újságokat. Talált egy olyan magazint,
amely összes cikkét a fogyatékosság témakörének szentelte – de ezt nem túlzottan szakmailag, hanem mindenki számára
érthetően, érdekfeszítően, a fogyatékos
emberek szemszögéből és modern megjelenéssel tette. Olyan témák kerültek elő,
mint például a szerelem, a bulizás, a társadalom viszonyulása hozzájuk, különleges életutak, valamint az önálló életvitel
lehetőségei és kihívásai. a lap címe
Dummy, s mint kiderült, havonta
megjelenő számaiban társadalmilag fontos
témákkal és kérdésekkel foglalkozik.
ennek a példánynak a címlapján egy 16
éves Down-szindrómás modell látható,
aki nagy karrierről álmodozik – én
személy szerint nagyon szurkolok neki!
Hálás vagyok az erasmusért, a
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lehetőségért, hogy mentor lehettem,
valamint a berlini DaaD-ösztöndíjért,
amelyben a barátnőmnek lehetett része –
ezek nélkül nem lett volna ilyen felejthetetlen a nyaram. Kívánom nektek, hogy
hasonló élményekben legyen részetek
tanulmányaitok és életetek során!
legyetek bátrak és nyitottak, lássatok
világot, hogy ezzel is gazdagítsátok tudásotokat!

salamon adrienn

megtartotta őszi konferenciáját a
Démoszthenész egyesület
aki 2011. október 22-én ellátogatott a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Damjanich
utcai épületébe, az megtapasztalhatta az igazi gyógypedagógusra jellemző gyerek- és
szakmaszeretetet, a team-munkában való gondolkodás szemléletét a megkésett
beszédfejlődés kezelésének folyamatában.
az egész napot felölelő előadásokat az
elTe speciális Gyakorló Óvoda és Korai
Fejlesztő módszertani Központ munkatársai kezdték. Bemutatták az ott folyó
pszichomotoros és kommunikációs fejlesztést. Képekkel, játékokkal, ﬁlmrészlettel alátámasztott előadásokat hallhattunk
a csoportokban végzett munkáról. az
előadók nagy hangsúlyt fektettek az
értelmileg akadályozott gyermekek fejlesztésének bemutatására, a szurdopedagógiai szemléletű beszédindítás módszereinek megismertetésére is. Valamenynyi szakember hangsúlyozta a pszichológus szerepét a beszédindító teamben,
amelyet alátámasztott a módszertani Központban dolgozó pszichológus előadása is.
IX. évf. 1. szám
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Érdekes előadást hallgattunk a komplex
beszédindító csoport működéséről, amely
hangsúlyozta a pszichológus – logopédus
– szülő együttműködésének fontosságát.
a konferencián szó volt a látássérült
gyermekek beszédindításának speciális
módszereiről is.

Harmadéves logopédusként hallgatva az
előadásokat az fogalmazódott meg bennem, hogy a megkésett/akadályozott
beszédfejlődésű gyermek terápiája igazán
csak team-munkában lehet eredményes.
a sikeres munka lehetetlen a környezet,
a család bevonása nélkül.

Juhász anikó

Osztrák-magyar Nyári egyetem
a 2011. július 3-tól 22-ig megrendezésre kerülő Osztrák-magyar Nyári egyetemnek
idén is szombathely adott otthont.
Két minisztérium közös szervezése
20 éves múltra tekint vissza. rajtam kívül
27 magyar és 15 ausztriából származó
német anyanyelvű hallgatótársamnak
remek lehetőség adatott meg a nyelvtanulásra a 3 hét során.
a délelőttök folyamán 2-2 csoportban
folyt az intenzív idegennyelv-oktatás
német és magyar nyelven. Délutánonként
változatosabbnál változatosabb programokon vettünk részt. előadásokat hallgatunk meg (természetesen két nyelven),
ﬁlmeket néztünk, s élveztük a város által
kínált kulturális, illetve szórakozási
lehetőségeket is. a sportkedvelők heti
kétszer mozoghattak a helyi egyetem
sportcsarnokában. esténként gyakran
körbefutottuk a Csónakázó-tavat, kihasználva a tanórán kívüli kötetlen nyelvgyakorlásra, míg mások a parkban, vagy a
központi találkozóhelynek számító kollégiumi konyhában ütötték el az időt.
szerencsére az időjárás kedvezett nekünk, s a strandon
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élveztük a napsütést. egyik hétvégén
Burgenlandban (ausztria) kirándultunk,
a következő szombaton pedig Kőszeg és
Ják nevezetességeit csodálhattuk meg.
az osztrák hallgatókkal való kommunikáció szinte sohasem okozott gondot
nekünk, hiszen ők is tudásra szomjazva
érkeztek, és ugyanannyira lelkesen, szorgalmasan tanultak magyarul, ahogy mi,
magyarok németül. szívesen segítettünk
egymásnak, ha valaki nem tudta gondolatait hirtelen idegen nyelven megfogalmazni. szókincsünk rohamosan és
látványosan fejlődött is.
az örök élmények mellett igazi mély
barátságokkal is gazdagabbak lettünk.
emlékeinket egy általunk készített újság
őrzi.
Ha szeretnél egy kicsit színesebben,
kevésbé könyvhöz kötötten nyelvet tanulni, sőt, erősíteni a nemzetközi kapcsolatokat, ne habozz, jelentkezz a 2012-es
nyári egyetemre, nem fogod megbánni.

Juhász anikó
Bárczium
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Nyári logopédiai, szabadidős tábor a
Beszélj Velem alapítvány óvodájában
az alapítvány felhívására jelentkezve 2011
augusztusában két hetet töltöttem el önkéntesként a táborban.
ez idő alatt a feladatom sajátos igényű,
beszédhibás gyerekekkel foglalkozó pedagógusok munkájának a segítése volt. Hospitáltam egyéni és csoportos logopédiai
foglalkozásokon.
a napi foglalkozások témája egy-egy érzékszervhez kapcsolódott: ízlelés, szaglás, hallás,
tapintás, látás. ennek megfelelően a délelőtti
logopédia foglalkozásokat lovaglás, zenés
torna, kézműves foglalkozás követte.
Csodálatos időben teltek a napok, így gyakran
jutott idő a kirándulásokra. Jártunk a libegőn,
utaztunk
kisvasúton,
megnéztük
a
nagytétényi Kastélymúzeumot.
az önkénteskedés legnagyobb kihívását nem
a logopédiai foglalkozásokba történő besegítés

jelentette, hanem a szabadprogramok. Itt
voltam először népes gyereksereg között,
akikkel meg kellett találnom a közös hangot,
el kellett fogadtatnom magam velük. szerencsére hamar megleltük egymáshoz az utat,
amiben maximális támogatókra leltem a tábor
vezetőjében, Kopp miklósnéban és lelkes
csapatában, akik igazi példát mutattak
elkötelezettségből, szakma- és gyerekszeretetből.
azt kellene mondanom, hamar eltelt a két
hét, de őszinte leszek: a második hét végére
iszonyatosan elfáradtam. ennek ellenére
megerősödött bennem, hogy jó hivatást
választottam. megtapasztalhattam, hogy a
beszédhibás gyerekek beszédhibájuk ellenére
ugyanolyan kedvesek, pajkosak, néha durcásak, akaratosak, akár ép társaik.

Juhász anikó

lapról hangra:
közösségi összefogás a látássérült emberek tájékozódási
lehetőségeinek javítására
a 2011-es Nemzetközi Fehér Bot napja
alkalmából lapról hangra címmel új honlap, egyben újfajta szolgáltatás indul. a
projekt lényege, hogy nyomtatásban megjelent újságcikkeket látó önkéntesek által
felolvasva, látássérült emberek részére
elérhetővé teszünk egy erre a célra létrehozott közösségi honlapon keresztül.
a célunk ezzel kettős. egyrészt szeretnénk kiegészíteni a látássérült emberek
tájékozódási, informálódási lehetőségeit
azzal, hogy érdekes újságcikkeket teszünk
elérhetővé számukra, amelyeket más úton

nem tudnának elérni. másrészt olyan
önkénteseket keresünk, akik segítséget
nyújtanának látássérült embereknek, de
ma még nem tudják, hogy ezt pontosan
milyen módon tehetnék meg.
Heti egy cikk felolvasása is nagy segítség! Képzelje el, ahogy olvassa az újságot,
és ha egy cikk megtetszik és Ön szerint
másnak is érdekes lehet, bekapcsolja
a mikrofont és felolvassa a
cikket! majd az mp3 fájlt
feltölti erre a weboldalra,
IX. évf. 1. szám
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ahol a látássérült emberek, akik eddig
ehhez nem férhettek volna hozzá, letölthetik vagy akár online is meghallgathatják azt!
a honlap címe: www.laprolhangra.hu
az oldal október 15-én, a Nemzetközi
Fehér Bot napján indult el bétaverzióban,
tehát a portál működik és használható, de
a felhasználók visszajelzései nyomán
kisebb változások még elképzelhetők. az
önkéntes felolvasók október 15-től
kezdve tölthetik fel a cikkeket a weboldalra, és a látássérült emberek is ekkortól tölthetik le, hallgathatják meg azokat.
a programról további információ
kérhető:
szatmári Péter, ügyvezető-helyettes,
„Informatika
a
látássérültekért”
alapítvány
e-mail: laprolhangra@infoalap.hu, Tel:
(+36)-1-273-3187, (+36)-70-234-9161
a projekt résztvevői:
az actionCOaCH a világ legnagyobb –
a kis-és közepes vállalkozások számára –
üzletfejlesztési szolgáltatást nyújtó szervezete. Társadalmi szerepvállalásában
kiemelt jelentőségű, hogy ingyenes jószolgálati coaching programot indított
non-proﬁt szervezetek részére, mellyel
forrásbevonó képességük erősítését és
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jóléti szolgáltatásaik hatékonyságának fejlesztését célozta meg. Bővebben:
http://www.actioncoach.com/zoltaneszik
az „Informatika a látássérültekért”
alapítvány célja, hogy a látássérült emberek életében minél nagyobb mértékben
segítsék az informatika vívmányai.
működése tíz évében már több mint ezer
látássérült ember számára tette láthatóvá
a világot számítógépek, valamint
képernyőolvasó és képernyőnagyító
szoftverek adományozásával. Bővebben:
http://www.infoalap.hu
a Thököly lions Csoport egy nagy
tradíciókkal rendelkező civil szervezet,
mely hagyományaihoz híven a segítés és
a közösségi élet összhangját tűzi zászlajára
és célja, hogy tagjai olyan emberi értékek
mentén végezzenek önkéntes munkát,
melyet a lIONs alapítói annak idején
normaként maguk elé tűztek.
a Vállalkozók Országos szövetségének
Közép-magyarországi regionális szervezete a nemzetgazdaság valamennyi
ágazatában működő egyéni és társas vállalkozók, illetve vállalkozások szövetségeinek,
egyesületeinek
általános
gazdasági és munkaadói érdekeinek
képviseletét és védelmét látja el a középmagyarországi régióban, valamint az ilyen
irányú nemzetközi szervezetekben.
Bővebben: http://www.vosz-kmrsz.hu/
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„Officinae Bárczii”
2011. 11. 11-én a 111 éves Kar műhelyeiben folyó kutatásokkal ismerkedhettek meg az
érdeklődök a magyar Tudomány Ünnepe alkalmából rendezett „Ofﬁcinae Bárczii” című
konferencián. az esemény fővédnöke réthelyi miklós, nemzeti erőforrás miniszter volt.
a gyógypedagógiai kutatások iránt
érdeklődőket, akik szép számmal jelentek
meg az eseményen, szabó Ákosné dr.
dékánasszony és Varga mária oktatáspolitikai tanácsadó (Nemzeti erőforrás minisztérium) köszöntötte a megnyitón.
majd Fótiné Hoffmann Éva köszöntötte
Prof. Dr. Kullmann lajost 70. születésnapja alkalmából. egy rendkívül sokszínű
személyiség és gazdag életút rajzolódott ki
a szakmai sikerek méltatásán túl, a kitüntetések és díjak felsorolására pedig menynyiségük miatt nem is került sor, csak
kivetítve voltak láthatóak. a laudáció
szövege kiadvány formájban elvihető volt
a regisztrációs asztalnál.
Bemutatásra került Nagy Júlia Bachmann-díjas szakdolgozata (Koordinátori
szerepben a súlyosan-halmozottan fogyatékos gyermekek mellett), melyből a
mostani szakdolgozók hasznos módszertani tanácsokhoz juthattak.
ezután az érdeklődők ízelítőt kaphattak
a
karon
folyó
kutatóműhelyek
munkáiból. ezek:
- atipikus Fejlődés műhely
- Fogyatékosságtudományi
Doktori műhely
- Kognitív és Nyelvi Fejlődés műhely
- Fogyatékos emberek Társadalmi
Integrációja
- Támogató Technológia és
Tekintetkövetés műhely
- Tanakodó Közösségi műhely
az előadásokból megismerhettük a
műhelyekben folyó kutatások történeteit,

a jelenleg zajló kutatásokat és az aktuális
eredményeket, illetve a fontosabb publikációkat.
a rendezvény poszter-megtekintéssel
egybekötött kerekasztal-beszélgetéssel
zárult dr. stefanik Krisztina moderálásával. Itt még jobban bele lehetett tekinteni
a kutatóműhelyek munkájába, lehetett
kérdezni a kutatóktól, beszélgetni velük,
elősegítve ezzel a további együttműköst
és új kutatási programok elindítását.
az előadások alatt író- és jeltolmács is
rendelkezésre állt igény szerint. a
folyosón a Trappancs szervátültett Gyermekek rehabilitációs és sportegyesületet
lehetett támogatni szervátültetett gyermekek által készített ékszerek megvásárlásával.
Bárczisként büszkeséget éreztem, hogy
ide tartozhatok, jó érzés volt hallgatni a
színvonalas előadásokat, melyekkel sikerült felkelteni a kíváncsiságot. Habár,
ahogy a rendezvényről szóló kiadványban
olvasható, „ a modern, árnyalt szemléletmóddal rendelkező, tudományos tényeken alapuló gyógypedagógia és
fogyatékosságtudomány
területéről
mindösssze ízelítőt kaphattunk, hiszen a
Kar tudományos és fejlesztő tevékenységének csak egy részét fedi le a
műhelyek munkája, jól reprezentálja
azonban azt a sokszínűséget és komplexitást, amely a gyógypedagógiát mint
tudományterületekte összefűző
tudományágat jellemez.”

Tóth mónika
IX. évf. 1. szám
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Illegálissá nyilvánított életek
mi közünk a hajléktalanokhoz?
az elegancia jog. Hirdeti egy népszerű autómárka óriásplakátja. Na, és a lakhatás? És mi
köze ennek a gyógypedagógiához és a (leendő) gyógypedagógusokhoz? Ilyen és ehhez
hasonló kérdéseket boncolgattam Bánfalvy Csabával, karunk oktatójával.
„Jelenleg az ország legtöbb önkormányzata arra törekszik, hogy valahogy
megszabaduljon a területén lakó
szegényektől (…).
[H]a nincsenek [rájuk vonatkozó] erős
(…) állami garanciák (…) és nem
érvényesül [az őket] támogató állami redisztribúció (…) egyre inkább (…)
növekednek a területi egyenlőtlenségek, és
bezárul a térbeni, társadalmi és etnikai
jellegű hátrányok összekapcsolódása
következtében kialakuló, áttörhetetlen
kör.” (2000, 454) Így fogalmaz ladányi
János „az üldözésről gondoskodó önkormányzatok” c. cikkében. már a cím is
beszédes… És sorai ma is fájóan igazak,
pedig már több mint egy évtizede íródtak…
az utóbbi hónapokban rendkívül sok
fontos, hajléktalanokat érintő esemény
történt. szavazások, rendeletek, törvények, demonstrációk és ﬂashmobok
hosszú sorának kronologikus leírásával
folytathatnám, de efféle teljességre ebben
az írásban nem törekszem. a lényeg: október óta 150 000 Ft-ig terjedő pénzbírsággal lehet büntetni azt, ha valaki – akár
önhibáján kívül, akár belül –
nagyon szegény, azokat pedig
akik „visszaeső hajlékta-
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lankodók”, akár 60 napos elzárással is meg
lehet próbálni leszoktatni erről a rossz
szokásukról. Bár az igaz, hogy a börtönökben jelentős mennyiségű és markáns proﬁlú kapcsolati tőkét lehet szerezni, ez
ritkán segíti vissza az érintetteket a
munkaerőpiacra. az már csak az egész
pikantériája, hogy egy hajléktalan
megsegítésére az állam körülbelül napi
3000 Ft-ot költ, míg egy elítélt eltartásara
ennek több mint a dupláját, 8000 Ft-ot.
VIII. kerület önkormányzata több adóforintot költ üresen (!) álló bérlakásainak
fenntartására (körülbelül havi 20 millió
forintot), mint a hajléktalanellátásra.
ezekből az adatokból is látszik, hogy a
büntetéspárti erkölcsépítés szociálpolitikájának nem sok köze van a racionális
döntésekhez. sokkal inkább a gazdasági
világválság és az annak mindenféle folyománya miatt fáradt és türelmetlen emberek vágyainak látszólagos kielégítéséről
van szó, szimpátia- és szavazatgyűjtés
céljából (ilyen szempontból persze
„racionális” döntések).
ahogy erről Bánfalvy Csaba, karunk oktatója tájékoztat: ha nem tudunk úszni,
kapálódzunk, ha válság van, nem gondolkodunk hosszú távon. Van olyan kutató,
aki a „»zéró tolerancia« világméretű
terjedéséről” (Wacquant, 1999/2001) ír és
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van, aki apokaliptikus jövőképet festve, a
büntetésiparról és „nyugati stílusú gulágok” kiépüléséről (Christie, 2001/2004).
Karunk oktatója viszont nem ilyen
borúlátó. azzal ellentétben, hogy ez előbb
idézett kutatók nemzetközileg erősödő
tendenciákról beszélnek, a gondoskodó
állam helyén kiépülő büntető államról,
szigorodó büntetéspolitikákról, növekvő
börtönpopulációkról, ő azt mondja, hogy
egyszerűen így működik a rendszer: 10-12
évenként produkál egy nagyobb összeomlást, amit persze a legkiszolgáltatottabbak
sínylenek meg a legjobban, aztán normalizálódik a helyzet és szépen nekiláthatunk
a romeltakarításnak.
De hogy mi köze ennek az egésznek hozzánk, a gyógypedagógiához? az, hogy – kis
túlzással – vagy szaktudásunk leendő
haszonélvezőiről van szó az előző
sorokban, vagy azok szüleiről. Pontosabban kellene, hogy szó legyen, ha a társadalom peremén élők hozzájuthatnának
egyáltalán gyógypedagógiai fejlesztéshez,
terápiához. Bánfalvy Csaba szerint a hajléktalanok óriási százaléka valamilyen

szempontból akadályozott. Főleg a velük
foglalkozó intézmények bezárásának hulláma óta. arra a kérdésemre, hogy alkotmányos joggá kéne-e tenni a lakhatáshoz
való jogot azt feleli, hogy igen! Ilyen éghajlaton – és tőlünk Északabbra – ennek
alapvetőnek kell lennie. az is, például a
skandináv államokban. De azok egyébként
is sok szempontból kivételt képeznek,
többek közt a fenti, egyesek által
nemzetközinek tartott tendenciák tekintetében is.
Cikkemet Ferge zuzsa szociológus gondolataival zárom: „az úgynevezett léthez
való jog, a szociális minimum pusztán
azért jár, mert vagyok. Van-e jogom a
segélyért bármit elvárni? Krisztusi
szellemben előbb adok, aztán nézzük meg
együtt, mit csinálhatunk. Nem úgy van,
hogy hozd rendbe a házad, aztán majd
adok. a Bibliában nem erről van szó.”
(Ferge, 2011)
a luxus jog. a lakhatás egyelőre nem. De
az empátiával talán még jogosan
próbálkozhatunk. Éljünk vele!

endrődi Vince
Ha kérdésed van, és/vagy lenne kedved
beszélgetni a témáról, ezen a címen elérsz:
end.che6@gmail.com

Források:
sz. n. (2011): ez tulajdonképpen az élő halál - mondja Ferge zsuzsa, url: nol.hu/belfold/ez_tulajdonkeppen_az_elo_halal
ladányi János (2000): az üldözésről gondoskodó önkormányzatok In: ladányi János (2010):
egyenlőtlenségek, redisztribúció, szociálpolitika, Válogatott tanulmányok (1975-2010), Új mandátum Kiadó
Christie, Nils (2001/2004): Börtönipar, a nyugati stílusú gulagok felé, Bp., Osiris Kiadó
Wacquant, loic (1999/2001): a nyomor börtönei, a „zéró tolerancia” világméretű terjedése,
Helikon Kiadó
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KarÁCsONyra

HaNGOlVa

Karácsony?! semmi pánik!
mindenki ismeri azt a viccet, hogy az egyetmistáknak azért jó, mert csak egyet kell aludniuk mikulás napja és karácsony között (ami nem is vicces, mert tényleg így van). Ha
már úgysem alszunk, próbáljuk meg egy kis időt fordítani a zh és vizsga hegyek mellett
a közelgő karácsonyra is. ehhez gyűjtöttünk most össze egyszerű, olcsó és kreatív
tippeket, hogy mindenki hangulatossá varázsolhassa a karácsonyt.
apró ötletek
- a karácsonyra szárított narancs és citrom szeletekből szép hűtő mágnest is
készíthetünk. lakkozzuk le és a hátuljára ragasszunk
egy kis mágnest.
- adventi koszorúnak
való alapot akár varrhatjuk is. 3 csík
anyagot varrjunk öszsze, majd tömjük ki, és
hajlítsuk koszorúformává.
- szinte semmi munka nincs vele, ha
vesszőkoszorúra egyetlen piros masnit
kötünk. Nagyon egyszerű, de nagyon
szép.
- Próbáljuk ki, hogy csak természetes
dolgokat akasztunk a fenyőfára. aszalt
gyümölcsöt, mézeskalács ﬁgurákat,
diót...
- Némelyik száraztésztából is érdekes
díszt készíthetünk. Például a spirál vagy a
masni alakúból. Fújjuk le őket arany vagy
ezüstszínnel.
- Hasonló eredményt érhetünk el, mint
mikor a pattogatott kukoricát fűzzük fel,
ha szétszedünk egy darab hungarocellt
ami nagyobb
Hungarocell golyócskákból áll.
De maradhatunk a jó öreg
pattogatott kukoricánál is...
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Érdekes lehet az is, ha tetőtől talpig csak
masnikkal díszítjük a fenyőt. Használjunk
hozzá drótos szélű textilszalagot.
egyszerű,
de
nagyszerű dolog, ha
egy alacsony peremű
natúr színű tálcát tele-

rakunk mécsesekkel, majd meggyújtjuk
őket.
Csinálhatjuk ezt úgy is, hogy a mécseseket
kis üvegpohárba tesszük.
(Forrás: http://kreativkaracsony.uw.hu)
Karácsonyi zsírkréta
még egy doboz zsírkrétát is érdekessé
lehet tenni ezzel az egyszerű karácsonyiasító ötlettel!
Hozzávalók:
- színes zsírkréták
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- Karácsonyi sütőformák

elkészítés:
a zsírkrétákat
szín szerint válogassuk ki,
majd rakjuk
őket egy-egy
sütőformába.
Tegyük előmelegített
sütőbe, és várjuk meg, míg
megolvadnak
(kb. 6-8 perc).
Vegyük ki a
sütőből,
és
hagyjuk teljesen kihűlni. Ha kihűlt,
nyomjuk ki a formákból és máris csodaszép, karácsonyi hangulatban pompázó
zsírkrétákat kaptunk.
(Forrás: www.tippekkaracsonyra.hu)
Karácsonyi potpourri
a karácsonyi dekoráció kellemesen illatos
része, mely kedves saját készítésű ajándék
is lehet.
Hozzávalók:
- fahéjrúd, őrölt fahéj és fahéj illó olaj
- vaníliarúd és vanília illóolaj
- szárított citromhéj, narancshéj
- szárított narancs-, mandarin- vagy almaszeletek
- egész és őrölt szegfűszeg
- egész és őrölt szerecsendió
- csillagánizs és őrölt ánizs
(Forrás: www.kreativan.hu)
További tippek:
www.kreativkaracsony.uw.hu
www.kreativan.hu/karacsony
www.kreativcafe.hu
www.karacsony.lap.hu
www.karacsonyi-ajandek.lapozz.hu

HaNGOlVa

- szárított csipkebogyó
- apró tobozok
- dió
- mogyoró
- karácsonyi illóolajok (örökzöld, fenyő)
elkészítés:
Csak teljesen száraz anyagokkal dolgozzunk. Keverjük össze az alapanyagokat, és
cseppentsünk rá illóolajakból 10-20 cseppet. az egészet zárjuk 5-6- hétre egy jól
záródó kerámia- vagy üvegedénybe.
Időnként keverjük meg. Végül dekorációként öntsük egy lapos tálba és rakjunk
még hozzá pár fenyőágat is. Ha veszít az
illatából, adjunk hozzá még pár csepp illóolajat és/vagy rakjuk vissza a zárható

üvegedénybe pár hétre.ajándékként
tegyünk belőle egy kisebb fonott kosárba,
és csomagoljuk egyszerű átlátszó nejlonzacskóba.

Tóth mónika
www.kreativkozpont.hu/otlet/karacsonyi-ajandek-noknek
www.kreativvagyok.hu
www.tutitippek.hu/karacsony
www.karacsony.linkcenter.hu
www.kreativ.lap.hu/ karacsony
www.karacsonyiajandek.wyw.hu
www.karacsonyidekoraciok.blogspot.com
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VIssz-Hall
Gólyabál 2011
Hagyományosan idén októberben is egyesítette erejét a Bárczi HÖK és a TTK HÖK,
hogy együtt egy magas színvonalú és igényes gólyabált szervezzenek.
mindkét kar hallgatói aktívan részt vettek
a rendezvény szervezésében és lebonyolításában, valamint szerepeltek a táncokban is. a helyszín ismét a TTK

lágymányosi Campusa volt, a Gömb aula,
valamint a Harmónia terem.
a gólyák, akiknek alapvetően a rendezvény szólt, este 6-tól mehettek be, a
felsőbb éves hallgatók fél 9-től. az estét a
bárczis lányok gólyatánca nyitotta, pontosabban lányok és ﬁúk tánca, hiszen idén
a Bárczi 8 elsőéves gólyaﬁúval büszkélkedhet. adele rolling In the deep
című számára táncoltak, és nagy sikert
aratva megalapozták a hangulatot. a térformák nagyon látványosak voltak, a koreográﬁa a bárczis senior-koordinátor,
Koch Boglárka munkája. ezután
keringő következett, ettől
vált igazán báli eseménnyé
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és nem hagyományos bulivá a gólyabál. a
szép ruhába öltözött, elegáns hölgyek és
urak tényleg igazi báli hangulatot varázsoltak. az utolsó szám a meniortánc volt,
amelyet a bárczis seniorok
és TTK-s mentorok adtak
elő. lezser, hip hop jellegű
táncuk a fellépő együttesekre hangolt, hiszen a
műsor után a koncertek
következtek. a Harmónia
teremben az Irie mafﬁa
lépett fel, míg a Gömb
aulában a Hősök. az Irie
mafﬁa szokás szerint remek
koncertet adott, a terem
akusztikájának
köszönhetően a hangosítás is
nagyon rendben volt.
ezután a Vad Fruttik
következett,
a
Gömb
aulában pedig a Happy Gang parádézott.
aki még ezek után bírta szusszal, az az
elTe házi dj-jének zenéjére bulizott, aki
nem más volt, mint Dj Juhász laci.
az elegáns ruha viselése a gólyabált
különlegessé tette: ünnepélyes érzés volt
kiöltözve részt venni az eseményen.
emellett még élőzenére is szórakozhatott
a publikum, ráadásul egyszerre két
helyszínen. ez már-már a nyári fesztiválok hangulatára emlékeztethetett. Így
nem csoda , hogy a gólyák alig várták a
bált, napokkal előtte báli lázban égtek. De
valljuk be, az „öreg” felsőbb éveseket is
megmozgatta, és nosztalgikusan gondolnak vissza saját gólyabáljukra.
Kovács rebeka

Bárczium
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elKÖszÖNő
„… úgy éreztem magam, mint
'alice Csodaországban…'”
Interjú Pfening Dórával, a Bárczium
főszerkesztőjével
Kedves Dóri! azt tudjuk rólad,
hogy a Bárczium főszerkesztője vagy,
de kérlek, mesélj még magadról!
már a korábbi tanulmányaim idején
is nagyon érdekeltek a kognitív tudományok, a kórtan, a neurológia, a
neurolingvisztika, az agyműködés,
főként pedagógiai, pszichológiai
vetületben. Így utam a BGGyK-ra
vezetett, ahol 2010 óta gyógy pedagógiát hallgatok pszichopedagógia - értelmileg akadályozottak
pedagógiája szakirányon.
az otthoni munkanélküliségből
menekülve 2011 áprilisától önkéntes
munkában veszek részt Németországban gyógypedagógiai területen. 2011.
április végén a vőlegényem is munkát
kapott az itteni egyetem Kutató intézetében. 2012-től a Karlsruhei
Pedagógiai Főiskola Pszichológiai Intézetében kezdek doktori képzést
pszichológiából a szelektív vizuális
figyelmet kutatva iskoláskorú popu lációnál.
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mi ösztönzött arra, hogy a
Bárczium főszerkesztője
legyél?
Bárczium

2008-tól kezdve dolgoztam rend szeresen diákújságnál, és szerettem
volna kipróbálni, milyen főszer kesztőnek lenni. És amikor először
jártam a Bárczin, és meghallgattam az
első előadást, úgy éreztem magam,
mint 'alice Csodaországban': el
voltam bűvölve az elhivatottságtól, a
szakmai tudástól, amit az oktatók
előadásaiból éreztem és hallgathattam. Célirányosan kerestem a hallgatói újságot, hogy minél több
izgalmas dolognak részese lehessek,
minél több dologról olvashassak, ami
a szakkal kapcsolatos.
Úgy gondoltam, egy hasznos kommunikációs felület lehetne egy új formájú kari lap, amelyben a hallgatók
és más kar hallgatói felé is közelíteni
lehetne a gyógypedagógiát mint tudományt. ezért arra gondoltam, hogy
jó lenne egy csapattal aktuális híreket
tartalmazó újságot létrehozni.
milyen céljaid voltak az újsággal és
azokat sikerült-e megvalósítani?
Úgy érzem, az újság rengeteget változott 2011 januárja óta. azt hiszem,
a kari lap elindult egy olyan úton,
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elKÖszÖNő
ami közelít afelé a cél felé, amit
közösen a HÖK-tagokkal az elején
kitűztünk: rendszeres, aktuális kommunikáció a szakmáról, népszerű sítve a gyógypedagógiát.
mire vagy a legbüszkébb az újsággal
kapcsolatban és a saját munkásságodat tekintve?
a legbüszkébb arra vagyok, hogy
közösen, az aktív tagokkal egy csa patként együttműködve alakítottuk
az újság arculatát számról számra,
lapról lapra. a közös nevetésekre, az
összetartásra, a lelkes szerkesztőségi
diáktársakra, az elhivatottságukra. ez
volt a legfontosabb ebben a mun kában számomra: hogy álmok
találkoztak, amelyekért közösen tettünk. ezúton is köszönök minden
segítséget a szerkesztőségnek, mert
nélkülük nem jöhetett volna létre
mindez, nem valósulhatott volna meg
egy újabb álmom!
Ha ezek a közös álmok megvalósultak, és ebben Neked is részed volt,
miért döntöttél mégis úgy, hogy
lemondasz a főszerkesztőségről?
az egyik oka annak, hogy lemondok
a főszerkesztőségről, hogy az életem
külföldre vezetett. Innen nem tudok
törődni a csapattal, hiába érem el
őket az interneten keresztül mindennap. a másik ok pedig az, hogy abba

az életkorba értem, hogy az életemet
más irányban szeretném folytatni.
egyszerűen más dolgok most a
fontosak.
Hiszem, hogy az újság a nappalis
hallgatók szívügye kell, hogy legyen,
és hogy az újság jó úton halad afelé,
hogy a hallgatótársak megvalósíthassák azt, amit szerintük az újságnak
képviselnie szükséges.
Vannak
további
terveid
az
újságírással és a gyógypedagógiával?
szerencsés vagyok, mert az életemben a tanulással-tudománnyal, ön kifejezéssel kapcsolatban két olyan
dolog is van, amit biztosan tudok,
hogy szeretnék folytatni: az újságírás
és a gyógypedagógia. az életem most
máshogyan alakult, a sorrendek változtak, de újságírással mindig sze retnék foglalkozni, mert az írás
számomra az önkifejezés eszköze, és
a gyógypedagógiával is, mert álmom
gyógypedagógusnak lenni.
Hiszem - bárhogy alakul közben az
életünk-, hogy az álmokat nem sza bad a szemétkosárba dobni, kitartóan
kell követnünk a kitűzött célt, soha
nem feledni azt, és egy napon
valósággá válik!
Kívánjuk Neked, hogy a kitűzött
céljaidat elérd, és további sok sikert
kívánunk a HÖK és a Bárczium
szerkesztősége nevében!

Dobos Dalma és szabó Pál Tamás

IX. évf. 1. szám
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meGKÉrDezTÜK…
Ki hogyan tölti a karácsonyt?
Dr. szücs marianna

Huba (gólya)

a Páromnak és
nekem összesen
három felnőtt gyerekünk és három
unokánk van, ezért
a karácsonyi készülődés számomra
elsősorban annak a
megtervezését jelenti, hogy mit
fogok majd sütnifőzni a családnak. szerencsére nincs az a
beigli, süti és székelykáposzta mennyiség,
amit hálásan föl ne falnának a kicsi és
nagy gyerekek.
szeretném, ha én is úgy maradnék meg az
unokáim emlékezetében, mint nekem az
én nagymamám, akinek a sparherdjéből
csodálatos süteménycsodák kerültek elő.
Be kell vallanom, elég messze vagyok én
még ettől a szinttől, de igyekszem
felzárkózni… :)
Boldog vagyok, mert szükség van rám. Ha
a sors úgy hozta volna, hogy egyedül
maradok, azt hiszem, keresnék olyan gyerekeket, akiknek nincs senkĳük és
akiknek én adhatok szeretetet. azt gondolom, hogy addig érdemes élnünk, amíg
tehetünk másokért.
a Karácsony nekem a belső elmélyedést
és lecsendesedés idejét is jelenti, ezért az
ünnepek alatt minden nap szeretnék időt szakítani egy szál
gyertya mellett erre is.

egy gimnáziumi irodalom óránkon
kedves Tanárnőnk válaszként arra, hogy
soknak találtuk a kihirdetett témaköröket, a következőket mondta:
„majd az első vizsgaidőszak alatt tudjuk
meg igazán, mit is jelent órák hosszat a
tankönyvek felett gubbasztani és éjt nappallá téve tanulni.” Hát az említett
esemény pár héten belül itt lesz, és
sopánkodva be kell látnom, hogy a
tanárnőnek igaza volt. Persze nem kell
rögvest arra gondolni, hogy ezeket a kihívásokat nem lehet leküzdeni. Ha valaki
az előadások alatt
nem keresztrejtvényt fejt, hanem
helyette,
vagy
közben fél füllel
hallgatja az előadókat, megkönynyítheti a saját
életét. Bár ezzel
még nem mondhatja el magáról, hogy
felkészült a vizsgákra. személy szerint
kezdem magam úgy érezni, hogy élettársi
kapcsolatban élek a pszichológia és az
anatómia könyvemmel, hiszen nem telik
el úgy nap (mostanában), hogy ne
olvas(gas)sak bele valamelyik tankönyvembe, vagy önszorgalomból, vagy
mert egyszerűen az ágyamon hagytam
őket reggel. Ha minden kedves gólyatársam és persze a kedves felsőbb éves hallgatótársaim is a saját lelkiismeretük és
legjobb tudásuk szerint készülnek fel a
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meGKÉrDezTÜK…
vizsgákra, valószínűnek tartom, hogy
görbülő jegyek fognak az indexeinkbe
kerülni! :) minden kedves Bárczis hallgatónak sikeres vizsgaidőszakot kívánok!

Pintér Dóri (negyedéves logopédia
szakirányos hallgató)
"az elmúlt években a vizsgák miatt csak
22-e, 23-a táján tudtam elgondolni, kinek

mit vegyek
vagy készítsek. Idén kivételesen már
most kitaláltam, hogy mit
fogok csinálni,
megvalósítani
viszont ebben
az évben is valószínűleg az utolsó pillanatban fogom."

„Ha menekülnél, de nincs hova, van a világűrben egy kis
szoba…”
ahol a Kortársak várnak rád.
az elTe Kortárs segítő Csoport egy hallgatókból álló önkéntes
szervezet, mely az Életvezetési- és Diáktanácsadó, valamint a FeTa partnerszervezeteként működik. Célunk, hogy különféle szolgáltatásainkkal megkönnyítsük
hallgatótársaink életét.
egyik fő tevékenységi körünk a segítő beszélgetés: ügyeleti időnkben bármikor bejöhetsz hozzánk valamelyik irodánkba, hogy időpontot egyeztess az éppen ott lévő
Kortárssal, segítséget kérj bármilyen ügyben, akár a tanulmányaiddal kapcsolatban
vagy tanácstalan, akár az életeddel kapcsolatos kérdéseidet szeretnéd megbeszélni
valakivel. a Kortársak mindegyike pszichológushallgató, így bizalommal fordulhatsz
hozzájuk, hiszen szakmai tudásuk mellett megvan az a hatalmas előnyük is, hogy Veled
egyidősek - így pontosan tudják, milyen is egy huszonéves bőrében lenni. Épp erről
szól a kortárs-segítés. részleteket a www.kortars.elte.hu honlapon illetve a facebook
csoporton találsz.
Várjuk jelentkezésed e-mailen keresztül.

IX. évf. 1. szám
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KulTÚra
Te is látod, apa?
- Édesapa! menjünk ki a tengerre!
szeretném látni a halakat!
- Nem kellene még aludnod ilyen korán?
a nap még fel sem kelt.
- Kérlek szépen, úgy szeretném!
- rendben van, menjünk.
***
a Nap éppen felkelőben volt, az ég a
szivárvány színeiben pompázott. a hajót

kellemesen ringatták a hullámok. apa és
lánya némán nézték a vizet, melyben a kis
színes halak ide-oda cikáztak. a lány
egyszer csak felkiáltott:
- Édesapám, nézd, mi van ott! egy hatalmas bálna, és körülötte delﬁnek ugrálnak!
Kövessük őket! szeretném megtudni hova
úsznak ilyen boldogan. Biztosan valamilyen csodálatos helyre…
Fél órán át hajóztak az állatokat követve,
majd egyik pillanatról a másikra eltűntek.
a lány csalódottan nagyot sóhajtott.
Hamarosan felcsillant, nagy szemekkel
szólt apjához:
Ott van egy sziget! Te is
látod, édesapa? szerintem ez
az a hely. Olyan csodá-
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latosnak tűnik így messziről. mintha
valami különleges lenne ott… Kérlek apa,
menjünk közelebb a szigethez!
az apa bólintott, és továbbközeledtek a
szigethez. a lány arcán izgatottság látszott. Nagy mosollyal, gondolataiba
elmerülve várta türelmesen, hogy elérjék
a szigetet. amikor már „karnyújtásnyira”
voltak a szigettől, elkezdték körbehajózni.
a
lány
ujjongott
örömében, és megállás
nélkül kiáltott apjához:
- Nézd, mennyi állat
van mindenfelé! Ott
egy koalamaci hátán a
kicsinyével! És nézd
azt a színes papagájt ott
a faágon! Gyönyörűek…!
Ott meg egy egész kígyócsalád! a papa, a
mama meg a gyerekek. milyen szépen
kúsznak együtt a homokban!
Olyan érdekes az, ahogyan itt élnek,
elkülönülve, elzárva mindentől. És mégis
boldogok, nem gondolod, papa? Így,
együtt élve, mintha gondtalanok
lennének, semmi bántódás nem érheti
őket…
Drágám, most már talán vissza
kéne mennünk. Későre jár.
Jól van papa, tudom, már későre
jár… segítesz kiszállni a hajóból?
ekkor az apa odalépett hozzá, lesegítette
őt a hajóról, majd kezébe adta lánya fehér
botját, és karöltve megkezdték lassú
sétájukat hazafelé…

Tóth Júlia melinda
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KulTÚra
az ecseri út metrókirályság
egyszer volt hol nem volt, a Népligeti
metrófejedelemségen innen, a Pöttyös
utcai metrónagyhercegségen túl, ott terül
el valahol az ecseri úti metrókirályság. ez
a királyság hetedhét megállóra szólóan
híres volt káprázatosan színes, ﬁltesfoltos, kesze-kusza mintájú, pepita
kőpadlójáról. De erre a mindig csak siető,
gondterhelt, mogorva emberek rá sem
hederítettek. Jaj, de csitt, jön a metró!
Dabadam, dabadam, dabadam! a metró
kidübörgött az állomásról. az utasok
gyorsan odamentek a mozgólépcsőhöz,
mindenki sietett a dolgára, egymásra se
néztek. egy néni észre se vette, hogy a
szél letekerte nyakáról selyemsálát. a
könnyű sál megtelt széllel és pörögve
szállt…szállt…. épp egy vidám kisﬁú felé,
akinek annyira tetszett a repülő kígyóhoz
hasonlító sál, hogy felnevetett, hogy csak
úgy visszhangzott bele a metró. Oh, hogy
ez a kisﬁú is mit meg nem tett volna, hogy
ő is repülhessen, vagy legalább szaladhasson! ugyanis tudni kell, hogy amióta csak
a világon volt, nem tudott járni és
kerekesszékhez volt kötve. mivel így lassabban közlekedett másoknál, jobban meg
tudta ﬁgyelni a körülötte lévő dolgokat,
több mindent észrevett a világból.
a szerelvény tovaszáguldott, az állomás
kiürült. egyszer csak megmozdult a padló.
Bizony, a maszatos padló minden egyes
mozaikdarabkája izgett-mozgott. először
egy kis zöldpikkelyes, mókusfarkú gyík
dugta ki mosolygós fejét
rejtekhelyéből. miután megbizonyosodott róla, hogy az állomás valóban üres, jelezte
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társainak, hogy ők is előbújhatnak. mióta
vártak egy őszinte kacagásra, mely életet
lehel a metrókirályság láthatatlan lakóiba!
Hirtelen előpattant egy háromlábú,
kutyafejű nyúl, és nagyokat szökkenve a
Kakaóscsiga úton meglátogatta legjobb
barátját, a szívalakú nyuszit. az út mellett
tündöklő márvány-tóban vidáman lubickolt a pöttöm hétkarú polip az
árnyékot adó óriási lepedőhal uszonyainak védelmében. a méltóságteljes
medvebundás kacsacsőrű emlős csak
borzas fejét emelte ki a vízből. a tó mélyén a füles kígyó kacskaringós s betűket

írt le testével, mintha íjjal lőtték volna ki.
De ó jaj, valami baj történt, hogy a nagyorrú punk-giliszta ilyen nagy iramban
repül a detektorfülű nyúl felé? Dehogy,
csak segítséget kér, hogy az oldaltpúpos
patás versenytevéjét felpatkózza. Hiszen
nem olyan könnyű egy X alakú patkót felszerelni, de ha sikerül, indulhat a
bokorugrató versenyen. Ám ebben a birodalomban még a növények sem hétköznapiak! a bokrokon egyaránt terem alma
és banán, akárcsak cseresznye. De a
legszebbek a szívalakú cserjék. a propellerszirmú pitypangot és a koronakelyhű
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tulipánt az ipszilonpillangók és a szárnyas
hernyók porozzák be. most éppen néhány
lakó ebédhez készülődik. Nézzük mit is
esznek, mert ez sem szokványos ám! a
pingpongütő-rája kedvenc eledele a kék
és szürke labdából készült fagylalt, a
fűszálcsillag inkább a felhőből készült
fánkot választja, míg a szárazföldi
repülőpolip szívlinzert majszol. Így
éldegéltek e különös teremtmények
észrevétlenül.
De közben… dabadam, dabadam,
dabadam, megérkezik a következő metró

az állomásra, az utasok mind igyekeznek
kifelé, senki sem mosolyog, mindenki siet
a dolgára, de hopp, megint visz a szél egy
kendőt. azonban senki sem veszi észre,
hogy hasonlít egy repülő kígyóra. a
meleg szél beszippantja az alagútba, amely
így örökre eltűnik, akárcsak az ecseri úti
metrókirályság lényei. Vajon hogyan kelhetnek újra életre? egyszerűen: csak
mellőzni kéne a hétköznapok varázstalanságát és észrevenni az apró csodákat, úgy,
mint a kerekesszékes kisﬁú.

Tóth mónika
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KulTÚra
Ha kedd, akkor Filmklub
az Odeon lloyd moziban!
Köszönetnyilvánítás udvarnoky zsófinak
az elmúlt két hónapban bizonyára sokak kedd estéje foglalt volt, mert volt egy lány,
aki időt, lelkesedést nem sajnálva ajánlotta ﬁgyelmünkbe a jobbnál jobb magyar ﬁlmeket.
Nem nehéz kitalálni, hogy udvarnoky
zsóﬁról van szó.
És hogy miért is érdemel köszönetet?
Október elejétől egészen december
közepéig eleinte hetente, majd kéthetente
volt szervezője, aktív közreműködője az
Odeon moziban megrendezésre kerülő
ﬁlmvetítésnek, majd az azt követő beszélgetéseknek.
ezen a ﬁlmklubon nem akármilyen
ﬁlmeket láthattunk! Központi témáik a leendő gyógypedagógusokat is érintő és
érdeklő - sérülékenység, kiszolgáltatottság, függőség tágan értelmezve.
a ﬁlmekről röviden: a Hópárduc talpra
áll- erőss zsolt hegymászóról szóló dokumentumﬁlm, melyben az emberben
munkálkodó életigenlés, az álmokért
folytatott harc jelenik meg. a fény
ösvényeiben két, szakmájában rendkívül
sikeres ember életútjainak összefonódását
láthattuk, miután egy-egy személyes
tragédia után fel kellett hagyniuk a karrierjükkel. az Örvény Toldon játszódik, az
ottani mélyszegénységben élők mindennapi megküzdéseit mutatja be teljesen
hitelesen, mert a rendező az operatőr fél
évre Toldra költözött. Pál adrienn, a nemzetközi ﬁlmfesztiválok többszörös díjnyertes
ﬁlmje,
melyet
zsóﬁ
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„gyöngyszemként” említett. Hogy miért
is? Nos, aki ott volt, talán megtudta a
választ, aki pedig nem, az nézze meg
maga! :)
a ﬁlmek akár önmagukban is
elegendőek lennének, hogy az ember elgondolkodjon az élet valóban fontos
kérdéseiről, de hogy ne maradjon egyedül
a gondolataival, zsóﬁ minden vetítésre
olyan szakembereket hívott meg, akiket
pusztán hallgatni is élmény, hát még
eszmecserét folytatni velük: Garai Dóra
Tanárnő, Deszpot Gabriella Tanárnő,
zászkaliczky Péter Tanár úr.
aki mindennek az élménynek aktív
részese szeretne lenni, az jöjjön el december 13-án 18:30-as kezdettel az
emberöltők című ﬁlmre és hagyja, hogy
magával ragadja a magyar ﬁlmek világa,
más emberekkel való együttlét öröme!
ezúton szeretném zsóﬁnak hálámat és
köszönetemet
kifejezni!
Nélküle
valószínűleg sosem néztem volna meg
ezeket a ﬁlmeket, nem válhattam volna
részévé érdekes, nevetős, egyetértős vagy
épp egyet nem értős beszélgetéseknek.
Kívánok neki nagyon sok sikert, kitartást és még sok hasonlóan sikeres
ﬁlmklubot!
Dobos Dalma
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Péntek esti látomás
Csendesen tartott hazafelé a meredek
utcán. még a nap utolsó sugarai itt maradtak ejtőzni egy kicsit a kemény többhónapos munka után, nem tudták feladni a
fülledt, izzadós hétköznapokat. Féltek a
szabadságtól, az unalomtól és kicsit
féltékenyek voltak minden egyes
átszíneződött falevél szépségére is, hátha
pont az idei divatos meleg rozsdabarna és
pikáns mustársárga okozza a vesztüket.
megrekedtek hát a völgyben, és kellemes
bár már kissé erőtlen nyárillatú parfümjükkel bódították a népet maradásra.
Valahogy olyan könnyű ma a sötétség.
az éjszakák súlyosak szoktak lenni és biztonságosan maguk alá terítenek mindent
amiről nem akart tudni. most pedig
megállhatott a kereszteződés közepén és
mindent látott… Jobbra semmi, balra
semmi, csak az útfestés monoton ritmusa,
meg a jelzőlámpák ütemes sárga villogása
mind a két irányban. a fasor is szabályosabbnak tűnik. Fa, szünet, fa, szünet, fa,
szünet… és így tovább. le is ült egy kicsit… Persze hogy nem nagy merészségre
vall egy kihalt úttest mogorva betonján
kilógó derékkal gubbasztani… Fogalma
sem volt róla mért csinálja, talán csak
várta a nyárvégi bulihoz csinosan kicsípett napsugarakat, hátha valamelyik
szóba áll vele, és elmagyarázza neki a
csoda lényegét, hogy hogyan lehet újra
meg újra elbűvölni az embereket. Hogy
nem válnak unalmassá? Hogy tudnak
ennyi idő után is érdekesek maradni?
De nem jött senki, és a sötétség még
mindig nem volt hajlandó jótékonyan elrejteni, hogy milyen szokatlanul korán
hagyta ott a többieket. Nem szólt, hogy

elindul, nem is marasztalták. Úgyhogy
inkább csak fogta magát, és ment.
szerette nézni, ahogy ráásítanak az
ablakok az út mellől, ha valamelyikben
égett még a lámpa, előszeretettel nézett be
rajtuk. Kíváncsi volt, de ma valahogy nem
érezte a késztetést, hogy belepillantson
mások életébe. a sajátjába mért nem tud
így benézni? Csak kívülről? Csak pár pillanatra? miért nem kerül bele mindig egy
új világba, ahogy benéz egy ablakon?
Könnyű is lenne, aztán lezser eleganciával
hopp kiugrani a másik szobán lévő ablakból, ha már megunta. Vagy ha épp irigyel
valakit, csak odamenni a házához, belesni,
és varázsütésre helyet cserélni vele, pár
nap alatt kiábrándulni az egészből,
rájönni, hogy ez sem ér túl sokat, és mindezt azzal a boldog tudattal, hogy amint
landol az utcán az ugrás után, új
álomképet rombolhat le pusztán azáltal,
hogy letörli a párát az üvegről, és
bekukkant egy lakásba. Hányszor végiggondolta már ezt… még méregette is az
ablakokat kíváncsi szemekkel, hogy
befér-e vagy sem, illetve ha máshoz
támad kedve, milyen hamar tud kimászni
rajtuk. mindig is erőssége volt a
menekülés. Büszke volt rá, kényelmetlen
helyzetek alól elképesztő akrobatikával
tudta magát kihúzni. Vagy ha éppen úgy
tűnt, hogy ez a csodafegyver nem válik
majd be, segítségére volt a szárnyaló fantázia, a másik különleges képessége,
szédületes gyorsasággal el tudta magyarázni magának, hogy minden
rendben van, ez a szituáció teljesen normális, semmi rendellenes nincs benne. Hitt
IX. évf. 1. szám
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magában és hitt magának… egy ideig.
De így hogy éppen nem volt teljes a
homály, nem voltak olyan hívogatóak a
kivilágított szobák, egyáltalán nem voltak
feltűnően fényesek. Tompák voltak, és
semmi olyan apróság nem volt bennük,
amiről ne tudta volna levenni a szemét.
lassan ideje volt felállni az aszfaltról. a
tagjai elgémberedtek, a zenelejátszó elnémult, ő pedig magára maradt a gondolataival, pedig még messze volt az
otthonától. megĳedt. Nem szerette a
csendet. akkor kénytelen volt befelé ﬁgyelni, magára. rohanni kezdett, de az
elzsibbadt lábai csak lassan vitték tovább.
a parkban már csak ablakok sem voltak,
amik átmenetileg elvonhatták volna a ﬁgyelmét. a hajléktalanok sem voltak már
segítségére, mert az ősz kezdetére való
tekintettel védettebb helyet
kerestek maguknak éjszakára.
Csak a fák voltak és ő. szép-
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nek tartotta a fákat. Dühítette, hogy most
mikor teljesen egyedül van a tűztáncot
járó agysejtjeivel, még szép dolgokat is
kell látnia. Nappal megcsodálja őket, mindent, ami gyönyörű és arra érdemes,
legyen az tárgy, fa, zene, férﬁ, nő, minden, minden ami a szemnek kellemes.
Éjszaka magányosan viszont féltékeny
volt rájuk. Tébolyultan féltékeny. Tartott
tőlük, megvetette őket és nem bírta a
puszta gondolatukat sem elviselni.
Éjszaka zavarta a szépség, idegesítette.
De már kiért a parkból szerencsére, a
vasútállomás felé vágtázott. Örült volna,
ha orra bukik a sínekben. a fájdalom egy
picit lekötné meg felébresztené meg viszszarángatná a tébolydából, ami a fejében
volt. elszáguldott az üres vonatok mellett,
felült az egyikre, csak egy pillanatra. Nappal szerette a vonatokat is, szeretett
utazni. Éjszaka utálta, mert tudta hogy a
szép dolgok amiket útközben lát, egy
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csapásra puszta keserűséggé változnak
mikor megérkezik, szalad az állomás bejáratához, már mosolyog a legelbűvölőbb
mosolyával, már ami tőle telik, és nem
várja ott senki, csak a büdös villamos áll
kötelességtudóan a helyén, hogy hazavigye…Haza?
miután ezt az akadályt is leküzdötte, lassan a célegyenesbe fordult, pár kerítés,
néhány fa, ugató kutyák, párzó macskák,
egy lepukkant kocsma, egy kis emelkedő,
az autószerelő műhely, és már otthon is
van. mindig ez a szakasz a leghosszabb.
Jobb, bal, jobb, bal, járda, súrolódik a
nadrág, néha megcsörren a táskán a csatt
és iszonyat hangosnak tűnik, de legalább
nincs csend.
egyszercsak elbiciklizett mellette egy
szellem. Üdvözli, még általános iskolában
volt tanára. Nem ismerte különösebben,
de kedves volt vele, mert esetlen volt
akkoriban, kicsit pufók és hát nem éppen
a leg szemrevalóbb, a tanár pedig nem
nevette ki,és nem
tette mások nevetségének tárgyává
mint az előző,
amiért megutálta a
tornaórákat. a szellem visszainteget és
tovább teker. Csak
két éve halt meg,
azóta picit lefogyott, meg levágatta a haját, de
különben kellemes látványt nyújtott.
Pont mint a suliban annak idején. Bájos
nő volt. az ő ablakán is gyakran benézett
hetedikes korában. De hát már
egyetemista, új ablakokon nézelődik.
megérkezett a kocsmához. a nikotin

sárga csipketerítőket nézve eszébe jutott
valami tavalyról. Tavaly ilyenkorról. Nem
konkrét emlék. Csak egy érzés: egy puha
meleg test és a biztonság. meg a csocsóasztal zajai és a barátnője kedves
nevetése. Hogy tud nevetni az a lány…
mindig is szerette hallgatni. a két ﬁú
méregette egymást egy ideig, Ági pedig
nevetett, és boldog születésnapot
kívánt…ez volt az ajándéka.
már majdnem odaért az ajtajuk elé,
mikor ránézett az épp csupaszon magát
takargató aranyeső bokorra. a sűrűsödő
hajnalban is tisztán látja, ahol az épp
virágzó bokrot egy bőrkabátos ﬁgura csibészes mosollyal a száján tiszteli meg
szintén aranysárga ﬁgyelmével. „nem szeretek odabenn” mondta, „a természetben
sokkal jobb, igaz kismadaram? szeretkezzünk itt!” a jelenés felhúzza a sliccét,
közelebb jön, megfogja a lány csuklóját,
jelentőségteljesen a szemébe néz, és köszönés nélkül távozik. mennie kellett…
Ideje volt már. Csak azért szomorú. Hiába
nem akart vele lenni, nem akarta hogy elmenjen, és ne ő legyen a túlfűtött álmok
tárgya többé. szeret vele álmodni. a
nagyon jólsikerült, kielégítő aktusok után
mindig a csibészesen kócos fekete hajjal
és a türkizkék szemekkel álmodott. Pedig
régen volt már, de az ő fejében 4 éve így
kapcsolódtak össze a dolgok. Úgy tűnik ez
így is marad. most nemrég is történt vele
ilyen. Nem értette, de elfogadta, furcsa
lesz, ha már nincs így.
És végre ott állt a bejáratnál, és
elkövetett egy óriási hibát. miközben a
kulcsot kereste, elfelejtkezett magáról és
benézett az ablakon. a szemébe
világított valami. egy furcsa
alakú aranysárga valami, ami
IX. évf. 1. szám
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magányosan állt egy fekete bűvös doboz
mellett. Poros volt, és ott ült vele szembe
ő maga, a tavasz nagy csalódásával a
kanapén, nem nyúlt a hangszerhez pedig
nagyon szerette. azóta nem. Csak nagyon
ritkán, és csak mikor nem volt egyedül.
elkeserítette,hogy akármit csinált, hogy
nem volt elég jó, nem tudta magát megszerettetni, és emiatt a hangszer is
egyedül van most. mind az ő hibája, de
hát úgy látszik maradt a kedves kis dagigyerek, akit az általános iskolás szellem
annyira kedvelt. Átsiklott a tekintete a
másik szobába. Ott is ő volt. Valaki mással. Hosszasan nézte ezt is. ettek az asztalnál, jó hangulatban. amolyan sírva
vígadósban. Kapott egy hűtőmágnest is,
fogta, odasétált a hűtőszekrényhez,

rárakta. Tetszett neki. ez állt rajta: minden van, de semmi nincsen. Jópofa
ajándék, találó, szórakoztatónak vélte, és
inkább felvitte a szobájába, hogy mindennap lássa, de közben eszébe jusson hogy:
semmi nincsen. Nem hangolta
le, legalábbis még. az ablakon kukucskáló önmaga

32

Bárczium

aggódni kezdett. De mi lesz, ha majd
egyik reggel felkel, ránéz arra a kis
apróságra, újra elolvassa a szöveget, rájön
az értelmére, és kidobja majd az első
kukába. Pedig jószívvel hozta neki aki
hozta. De hát nem lehet mindent a végtelenségig őrizgetni. Kell hely az új dolgoknak is. Jónagy rendetlenség volt a polcon.
Végre megtalálta a kulcsot. Berontott a
házba, és fellélegzett mikor meghallotta a
jólismert horkolást. Végre valami hang.
Felrohant a szobába, amit az előbb
percekig nézett az ablakon, de most valahogy szédítőek a zebracsíkok és émelyítő
a piros. Felkapta a gitárt, nagyon zenélni
akart, annyi minden van amit most elő
kéne bújtatni a szép új húrok közül.
aztán nézi. Csak nézi. elgondolkozik.
Nem képes játszani rajta, arra fogja, hogy
éjszaka van és biztos zavar valakit. Pedig
az előbb tökéletesen látta, hogy miért
nem képes rá, de nem törődik a dologgal,
berakta a tokba, hogy majd másnap úgyis
magával viszi,és majd akkor játszik, most
persze, természetesen csak és kizárólag
azért nem,véletlenül sem másért, mert
csendben kell lenni. ledobált magáról
mindent, bevetette magát az ágyba, és
egyből elaludt. ritkán esik meg az
ilyesmi. reggel mikor felkelt első mozdulata az volt, hogy a telefon után nyúlt.
mostanában gyakran várta valami üzenet
mikor reggel felébredt. De semmi, csak a
jólismert, 5 éves háttérkép. Hát induljon
akkor a nap, összepakolt hogy elindulhasson, bedobált ruhákat, könyveket, gondolatokat,
gyógyszereket,
szeretettel
ránézett az összecsomagolt gitárra, lehajolt, mintha meg akarná ölelni a tokot,
ismét bámulta egy ideig. még nem… suttogta, majd elviharzott.
r. D.
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egy író születése

ritka dolog látni egy író születését. mert az írókat általában már
csak befutott írókként ismerjük meg. szerencsére szemtanúi
lehetünk annak, ahogyan a kar egyik hallgatója, Derenkó Dániel –
ahogy ő mondja – „írópalántává” vált. első könyvének megjelenése
alkalmából beszélgettünk vele.
Kiss lászló: miről, kiről szól a könyv?
Derenkó Dániel: Jól beleválasztottál már
a legelső kérdéssel! erre utálok a legjobban válaszolni. De lassan meg kell szoknom... Nos, egy ﬁatal lányról szól a
történet, aki édesanyjával londonba
költözik a II. világháborút követően egy
szebb élet reményében. megismerkedik
egy nagyon kedves családdal, a Cates
családdal, akik befogadják. Ám a két Cates
ﬁú olyan bajba keveri, amelyből érzelmei
miatt nem tud egykönnyen kikecmeregni. erről a lelki vívódásról szól a
könyv.
K.l.: mi késztetett a megírására?
D.D.: egy belső hang… nem, nem, habár
így is fel lehet fogni. Én már gimnáziumban is írogattam novellákat, így dolgoztam fel azokat az élményeimet, amelyeket
másként nem tudtam. mikor Budapestre

kerültem, hozzá kellett szoknom a
városhoz, ami nem ment könnyen. Ki kellett írnom magamból!
K.l.: ezek szerint te vagy a főhős, london
pedig Budapest?
D.D.: Nem én vagyok a főhős, és Budapest
sem london. Viszont tény, hogy nagyon
sok olyan problémát mutatok be, amelyek
jelen voltak a II. világháború utáni londonban és a mai Budapesten egyaránt.
a gondolataimat, amelyek ezekhez a
problémákhoz fűződnek, többnyire a
főhős képviseli. De ez logikus. Ha azt
akartam, hogy az olvasó minél jobban
megértse a mondanivalómat, akkor olyasvalakinek kellett adnom a gondolataimat,
aki a legtovább velük lesz.
K.l.: megjelenik-e benne a
gyógypedagógia vagy a
IX. évf. 1. szám
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fogyatékos emberek?
D.D.: a fogyatékos ember
konkrétan nem. legalábbis
ebben a történetben még
nem. Így a gyógypedagógia
sem igazán. Viszont a
gyógypedagógia két igen
meghatározó tudományterülete nagyon erősen
jelen van. egyrészt a szociológia, hiszen egy szociális
probléma szálára van
felfűzve a történet. másrészt pedig a pszichológia,
bár azt hiszem, ez kitalálható volt, ha már
említettem az érzelmeket és a lelki viharokat.
K.l.: lesz-e a könyvnek folytatása?
D.D.: már van, nem is egy, illetve közben
más történet is született, de majd csak
idővel kerül kiadásra, ugyanis elég költséges "mulatság" manapság könyvet megjelentetni kezdőként. miközben most már
tényleg ideje lesz a tanulmányaimra koncentrálnom!
K.l.: szerinted mitől író az író? Te írónak
tartod magad?
D.D.: Nem. még nem. Én mindig ﬁgyelem, hogy mit írnak a nevem alá.
eleinte még csak az szerepelt, hogy tanuló, aztán író. De mindig megborzongok
belül, mikor ilyeneket látok kiírva a
nevem alatt. szerintem mindenki tud írni.
attól, hogy valakinek megjelenik egy
könyve, még nem válik íróvá. majd ha

lesznek egy jó páran, akik szívesen
olvassák a történeteit, és ők úgy emlegetik, mint írót, akkor igen. Én is, majd
ha látom, hogy jó az, amit csinálok, akkor
majd talán írónak fogom tekinteni
magam. addig csak írópalánta vagyok.
K.l.: Kinek ajánlanád a könyvedet?
D.D.: ez egy egyszerű történet, még csak
nem is olyan nagy. Néha el lehet ﬁlozofálgatni egyes részeken, mert van mélyebb
mondanivalója, legalábbis remélem. Néha
meg annyira játékos, hogy megmosolyogtat. Úgyhogy, aki szeret egy picikét
elmélkedni, szeret magára, az érzéseire ﬁgyelni, szereti a csínyt, a játékosságot, és
szereti az izgalmas, fordulatos történeteket - ezek a jelzők a kiadótól származnak - azok remélem, meg fogják
találni mindazt ebben a könyvben, amit
keresnek.

Köszönjük az interjút!

Kiss lászló roland
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„Kisült-e már a kalácsom?”
recept ek karácsony ra
Van annál kellemesebb, mint amikor a sütemény illata szétárad a lakásban vagy
a mennyei házilag készített italokat kortyolgatva hallgatjuk a karácsonyi dalokat?
ugye, hogy nincs?
ehhez a meghitt hangulathoz szeretnénk
hozzájárulni néhány könnyű és ﬁnom recepttel.

elkészítés:
a hozzávalókat összegyúrjuk, 1 órát
hűtőben pihentetjük. Fél cm vastagra
nyújtjuk és különböző karácsonyi formákat vágunk belőle minden formából
párban, és az egyik közepét pogácsaszaggatóval kiszaggatjuk. sütőben kisütjük, a
formákat lekvárral ragasztjuk össze.
Karácsonyi kókuszcsoda
(forrás: http://www.mindmegette.hu/karacsonyi-kokuszcsoda.recept)

Hozzávalók:
4 tojásfehérje, 22 dkg cukor, csipetnyi só,
7 dkg kókuszreszelék, 10 dkg apróra vágott étcsoki, csokis müzli (mazsola nélkül)

Karácsonyi linzer
(forrás: http://recept.paradicsom.info/receptek//karacsonyi_linzer)

Hozzávalók:
30 dkg liszt, 10 dkg cukor, 25 dkg vaj vagy
margarin, 1 egész tojás, 1 csomag vaníliás
cukor

elkészítés:
a tojásfehérjéket kemény habbá verjük,
apránként hozzáadjuk a kristálycukrot és
a sót, és tovább verjük. Óvatosan beleforgatjuk a kókuszreszeléket és a feldarabolt
csoki felét. Végül sütőpapírral kibélelt
tepsibe simítjuk, meghintjük a tetejét
csokis müzlivel, és 175 fokon 20-25 percig
sütjük. (Figyeljünk arra, hogy ne kerüljön
rá mazsola, mert az nagyon megégne
rajta!) Ha kész, rászórjuk a tetejére a
maradék csokitörmeléket, hogy ráolvadjon, és még langyosan tálaljuk!

IX. évf. 1. szám
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Karácsonyi mufﬁn

alkoholmentes forralt bor (forrás: nosalty.hu)

(forrás: http://www.mindmegette.hu/karacsonyi-mufﬁn-ii.recept)

Hozzávalók:
25 dkg liszt, 15 dkg cukor, 2 tojás, 1/2 csomag sütőpor, 1 csomag vaníliás cukor,
12 dkg vaj, 2 dl joghurt, 1 evőkanál méz,

Hozzávalók 4 főre:
2 liter szőlőlé, 2 evőkanál méz, 2 csapott
teáskanál őrölt fahéj, 5-6 szem szegfűszeg,
5-6 szem szegfűbors, 1-2 csillagánizs, 3-4
citromkarika
a fűszerek boltban megvásárolható forralt
bor fűszerkeverékkel helyettesíthetők. :)
elkészítés:
egy lábosba összekeverjük a szőlőlevet, a
fahéjat, szegfűborsot és szegfűszeget majd
feltesszük főni. Belekarikázzuk a citromkarikát és a mézet is hozzáadjuk! Nem
hagyjuk, hogy felforrjon, inkább csak jól
átmelegítjük! majd bögrébe merve már
fogyaszthatjuk is.
Bailey’s házilag

1/2 kiskanál fahéj, 1/2
mézeskalács fűszer,
aszalt gyümölcsök, dió,
csokimikulás

kiskanál
maradék

elkészítés:
175 fokosra előmelegítjük a sütőt. a vajat
habosra keverjük a cukorral, a vaníliás
cukorral, majd hozzáadjuk a tojásokat és
a mézet. Jól kikeverjük. a lisztet átszitáljuk, majd hozzáadjuk a sütőport, a
fahéjat és a mézeskalács fűszert, majd a
joghurttal felváltva a tojásos masszához
adjuk. Végül belekeverjük a durvára vágott diót, az aszalt gyümölcsöket és az
összetört csokit. mufﬁnformába rakjuk a
masszát (papír kapszli, vagy margarinnal
kikent mufﬁnsütő), majd 20-25 percig sütjük.
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(forrás: http://www.mindmegette.hu/baileys-hazilag-ii.recept)

Hozzávalók:
15 dkg cukor, 2 dl víz vagy tej, 4 csomag
vaníliás cukor, 5 evőkanál capuccino por,
3 dl tartós tejszínt, 2,5 dl rum
elkészítés:
a cukrot, a vizet (tejet), a vaníliás cukrot
és a cappucino port összefőzzük. Ha
kihűlt, belekeverünk 3 dl tartós tejszínt és
2,5 dl rumot.
Karácsonyi mézes pálinka
Hozzávalók:
4, 5 dl házi pálinka, fél dl méz, mézes
süteményekbe való fűszerek (fahéj,
szegfűszeg, gyömbér, citromhéj, ánizs,
stb.)
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elkészítés:
az ízlés szerint fűszerezett, mézzel kevert
pálinkát rázzuk össze 2-3 naponta karácsonyig, közben tároljuk sötét, hűvös
helyen! Fogyasztás előtt szűrjük át! a
nagy ünnepi ebédek és vacsorák előtt
kiváló étvágygerjesztő.

Fűszeres forró csoki
(forrás: http://www.femina.hu/recept/5_karacsonyi_ital)

Hozzávalók:
2 dl tej, 5 teáskanál tejszín, 1 teáskanál
nem cukrozott kakaópor, 1 kávéskanál
cukrozott kakaópor, 1 kiskanál vaníliás
cukor, 2 kockacukor, szegfűszeg, fahéj
elkészítés:
a tejet tedd fel a tűzhelyre melegedni!
Dobj bele 2 szem szegfűszeget és késhegynyi fahéjat. amikor már jó meleg, de
még nem forr a tej, add hozzá a kakaóporokat, a kockacukrokat, a vaníliás
cukrot és a tejszínt! Kell még bele 2 db
kockacukor és 1 kiskanál vaníliás cukor is.
ezt főzd pár percig, majd leszűrve, bögrében tálald!

meghitt
elcsábulást
ünnepeket kívánok!

és

kellemes

Dobos Dalma
(GasztrOvat szerkesztő)
CIKKÍrÓKaT, FOTÓsOKaT KeresÜNK!
Érdekel az újságírás? szívesen lennél tagja a bárczis újságírói csapatnak? Kipróbálnád,
hogy milyen újságot készíteni?
Közöttünk a helyed! :)
lelKes CsaPaTuNKBa KeresÜNK TeHeTsÉGes, seGÍTeNI aKarÓ, meGBÍzHaTÓ muNKaTÁrsaKaT!
Hogy képben légy a hírekkel! :)
Jelentkezésedet várjuk a pfeningdora@gmail.com címen!
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JÁTÉK
JÁTssz És NyerJ!
az alábbi játékokban a karácsonyi ünnepkörről tudhatsz meg mindenféle érdekességeket. szeretnél játszani
és nyerni? Dobd be megfejtéseidet a HÖK Iroda (a/61) melletti dobozba legkésőbb 2011. december 15-ig!
a helyes megfejtők között értékes bárczis ajándékokat sorsolunk ki!

mit rejtenek az anagrammák?
1. szent család képével díszített ostya
lengyelországban: aCeKlOPTT
2. 70-es évek szaloncukorfajtája magyarországon: KmNOuz
3. a karácsony szó legősibb jelentése:
aDFlNOÓuPr
4. a késő reneszánsz angyalábrázolásokon
nem jelenik meg: ÁNyrsz
5. a Karácsonyéji álom című vers szerzője:

BDeeeeeKKlN
6. Portugál karácsonyi vacsora elengedhetetlen része: aeHKlőT
7. szűz mária nagynénje: BeeÉrTzs
8. ezt jelképezi az adventi koszorún a szalag
(két szó): eÉÉFlNyT
9. Finn mikulás: ĲKKlOPuu
10. ezt találják az izlandi gyerekek a
cipőjükben karácsonykor, ha rosszul
viselkedtek: IKlmPru

melyik népszokás melyik országban jellemző? Keresd meg a párokat!
1. Itt az erkélyen át bemászó Télapó hozza az ajándékot. Január 6-án pedig
a három bölcset várják a gyerekek, akik szinténajándékokkal érkeznek.
2. a gyermekek nem ilyenkor, hanem december 6-án kapják az ajándékot
a mikulástól. a karácsonyfa alá vagy a tűzhely közelében lévő zoknikba
csak kisebb dolgok kerülnek. a karácsonyi reggeli különleges édes kenyér.
az ünnepi menü aperitiffel indul, majd tenger gyümölcseivel folytatódik,
a főétel pedig töltött pulyka.
3. az ünnep estéjén énekesek vonulnak az utcára, kezükben hosszú
rudakkal, amelyekre csengettyűket és gyertyákat erősítenek. Így mennek
át a városon, egészen a templomig.
4. Karácsonyeste csészényi zabkását hagynak a pajtában, így akarják a rossz
szellemeket távol tartani a háztól. a feldíszített fenyőfát a családok - kéz a
kézben - körültáncolják, miközben karácsonyi dalokat énekelnek.
5. még a templomokat is feldíszítik szalagokkal, virágokkal, léggömbökkel,
zöld növényekkel. az ünnepi vacsorát a szabadban készítik el, nyílt tűzön.
Ilyenkor a távol élő családtagok is hazautaznak, ha csak tehetik.
6. a mikulás érkezése előtt szaunáznak egyet. Karácsony napján a legtöbb
ember elmegy a templomba és elhunyt szeretteinek sírjához, hogy gyertyát
gyújtson emlékükre.
7. a családok karácsony előtt egy hónappal gabonamagvakat ültetnek.
December 24-én pedig a cserepeket a karácsonyi barlang és a karácsonyfa
köré helyezik. a barlang Jézus születésének helyszínére utal.

Kenya

libanon

Belgium

spanyolország

mexikó

Norvégia

Finnország
Tóth mónika

Kedves Olvasó!
Nagy örömünkre szolgált a sok jó megfejtés, ami érkezett! a sorsolás megtörtént, az előző szám játékának
nyertese: Budai Barbara. Nyereménye egy bárczis bögre, amit a HÖK Irodában vehet át.
szeretettel gratulálunk!
Figyeljétek a következő Bárczium játékrovatát is, mert akkor is értékes nyereményeket
sorsolunk ki a helyes megfejtést beküldők között! a megfejtéseket továbbá e-mailben a
barczium.szerk@gmail.com-ra is küldhetitek!
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meseÍrÓ PÁlyÁzaT

„azok számára, akik elmerülnek a tündérmese mondanivalójában, a
mese mély, csendes tóvá válik, amely először a saját képét tükrözi viszsza; de mögötte hamarosan felfedezi a lelkünk belső kavarodását – a
mélységeket, s azt, hogyan érjük el a békét magunkban és a világban,
amely a küzdelmeink jutalma.” (Bruno Bettelheim)
azt mondják, a mese rólunk szól: önmagunk határtalan lehetőségeinek
birodalmába vezet el, olyan világba, ahol ritkán járunk. Felejtsük el a
valóságot, felejtsük el, amit tudunk! Néha hinnünk kell abban is, amit
nem látunk. sosem tudhatjuk, a mese mikor kel életre!

most itt e lehetőség, hogy életre keltsd a mesét!
engedd szabadon a fantáziádat, hagyd magad szárnyalni a mesék birodalmában! mesédet fogyatékosság témakörében várjuk a HÖK
Irodában a tavaszi félév kezdetéig! légy kreatív: a beküldött mesékből
mesekönyvet szeretnénk később összeállítani, így fantáziád szerint illusztrálhatod is a mesédet!

leadási határidő tehát: február 6., HÖK iroda, B épület, fsz.61.

valamint küldhetitek a barczium.szerk@gmail.com e-mail címre is!
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