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Kedves Olvasók! Kedves Kollégák! 

 

Nagy örömünkre szolgál, hogy TSZR-ünk egyik tagjának, az Alba Bástya Család és Gyermekjóléti 

Központnak intézményvezetőjét választották az 1990-ben alapított Magyar Családsegítő és 

Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesületének Elnökévé. Tisztl Henriknek 32 év tisztség után 

Takács Imre adta át a MACSGYOE elnöki posztját augusztus 29. napján.  

Ezt a hírt megragadva szeretnénk mind az Elnök Urat, mind az általa vezetett intézményt és 

annak szociális tevékenységét bemutatni az orosz-ukrán háború elől menekültek kapcsán. 

 

Ezúton szeretnénk Tisztl Henriknek sok sikert kívánni a Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti 

Szolgálatok Országos Egyesületében elnökként végzett munkásságával kapcsolatban! 

 

Önöknek kedves Olvasók kellemes időtöltést kívánunk a Hírlevelünk olvasása közben! 

 

  

 Üdvözlettel: Szőke-Szabó Mónika 

           intézményvezető 
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TISZTL HENRIK – A MACSGYOE ÚJ ELNÖKE 

 

2022. augusztus 29. napján tartotta a Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos 

Egyesülete (MACSGYOE ) tisztújító közgyűlését. A Szervezet a teljes elnökségét megújította és 

ennek keretében adta át Takács Imre elnök úr a staféta botot az újonnan megválasztott 

tisztségviselőknek. Ennek keretében választottak meg a szervezet elnökének, mely kapcsán egy 

rövid bemutatkozással szeretném üdvözölni a szakembereket: Tisztl Henrik vagyok, 

szakvizsgázott szociális munkás, szociálpolitikus. Lokálpatriótaként elkötelezett a székesfehérvári 

és a helyi ellátórendszer fejlesztése mellett, szociális szakemberként, pedig a család-és 

gyermekjóléti szolgáltatások színvonalas működését, a szükségletekre való gyors és hatékony 

reagálását tartom fontosnak.  

 

Ebben a szakmában a Fehérvári Családsegítő Központban kezdtem el dolgozni gyakornokként 

másfél évtizeddel ezelőtt. Az első munkahelyem is ez az intézmény lett, ma pedig jogutódját, az 

Alba Bástya Család-és Gyermekjóléti Központot irányítom. (2015 óta) 

 

A MACSGYOE tagjaként és régiófelelőseként több szakmai területet fogtam össze és koordináltam 

az elmúlt időszakban. A Szervezet vezetésében az újonnan megválasztott elnökséggel a partneri 

együttműködéseket, a szakemberek támogatását tűztük ki célul, mely illeszkedik a Szervezet 

korábbi céljaihoz, feladataihoz. Fontosnak tarjuk a több mint három évtizedes szervezet 

alapértékeihez való hűséget és a hagyományai megtartását, melybe fiatalos lendülettel szeretnénk 

saját szakmaiságunkat beépíteni. 
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A MACSGYOE egyik fontos vívmányának az Országos szakmai konferenciát tartjuk, melyet az 

idei évben a hagyományokhoz hűen, magas színvonalon és az aktuális szakmai folyamatokhoz 

illesztve szerveztünk meg Családsegítés és a közjó címmel. 

 

A módszertani szakmatámogató munkában egész pályám alatt aktívan részt vettem, melyet a 

MOGYESZ, majd a MACSGYOE kötelékében végeztem. A Fejér Megyei Szakmai Támogató 

Hálózat tagjaként 2016 óta segítem, támogattam a megyei szakemberek munkáját. Ma, pedig a 

TSZR Komárom Esztergom és Fejér megyei konzorcium kötelékében a Fejér megyei család-és 

gyermekjóléti központok tevékenységének támogatását végzem. 

 

 

 

Tisztl Henrik 

Alba Bástya Család-és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője 

Magyar Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálatok Országos Egyesületének Elnöke 
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Az Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ a szociális igazgatásról és a szociális 

ellátásokról szóló 1993. évi III. törvény, valamint a gyermekek védelméről és gyámügyi 

igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény által előírt feladatokat látja el Fejér megye legnagyobb 

lakosságszámú járásában. 

Szakembereik 95,5 engedélyezett álláshely terhére, 25 településen és 151.610 fős lakosságszám 

tekintetében végzik tevékenységüket.  

A család-és gyermekjóléti szolgáltatásokon, (Szolgálat és Központ feladatok) felül igyekeznek 

minden olyan helyi nehézségre, problémára, igényre szakmai választ találni, mely a 

kompetenciáik körébe tartozik. 
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Intézményük tevékenységének típusai: 

• családsegítés, 

• gyermekjóléti szolgáltatás, 

• helyettes szülői ellátás, 

Családsegítés keretében segítséget nyújtanak a Székesfehérvár Megyei Jogú Város közigazgatási 

területén élő, szociális és mentálhigiénés problémái, vagy egyéb krízishelyzete miatt segítséget 

igénylő személynek, családnak, az ilyen helyzethez vezető okok megelőzése, a krízishelyzet 

megszüntetése, valamint az életvezetési képesség megőrzése céljából. 

Gyermekjóléti szolgáltatás keretében hozzájárulnak a Székesfehérvár Megyei Jogú Város 

közigazgatási területén élő gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének, jólétének, a 

családban történő nevelésének elősegítéséhez.  

Koordinálják és működtetik a veszélyeztetettséget észlelő jelzőrendszert. 

Helyettes szülői ellátást működtetnek, mely átmeneti gondozást biztosít azon gyermekek 

számára, akiknek szülei saját háztartásukban gyermekeik nevelését átmeneti jelleggel nem tudják 

biztosítani. 

Család-és gyermekjóléti központként a gyermekvédelmi gondoskodás keretébe tartozó hatósági 

intézkedésekhez kapcsolódó, a gyermekek védelmére irányuló tevékenységet látnak el, illetve 

speciális szolgáltatásokat biztosítanak, valamint szakmai támogatást nyújtanak a Székesfehérvári 

Járás területén működő család- és gyermekjóléti szolgálatok számára. 

Céljuk a székesfehérvári járás területén élők számára olyan professzionális segítséget nyújtani, 

hogy a velük kapcsolatba kerülők képesek legyenek önmaguk és családjuk jóllétének 

megteremtésére és megtartására. 
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AZ OROSZ-UKRÁN HÁBORÚ ELŐL MENEKÜLŐ EMBERTÁRSAINKÉRT 

VÉGZETT SZOCIÁLIS SEGÍTŐ TEVÉKENYSÉG SZÉKESFEHÉRVÁRON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A Fejér megyei család és gyermekjóléti központok számos, mindenki számára újszerű és szokatlan 

feladatba kapcsolódtak be a váratlan világjárvány majd az orosz- ukrán háború kirobbanását 

követően. 

A Székesfehérvári Alba Bástya Család- és Gyermekjóléti Központ esetében az alábbiakban ezen 

tevékenység kerül bemutatásra. 

Ezekre a különleges helyzetekre nem lehetett felkészülni. Gyors reagálóképességet, újfajta 

problémakezelést, a feladatok elvégzésére szokatlan stratégiát kellett alkalmazni. 

Az első menekültek 2022.02.27. napján érkeztek. Ellátásuk során a hagyományos munkaidőn 

kívül, a hét minden napján- sok esetben erejük felett- dolgoztak a szakemberek.  
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Székesfehérváron négy helyszínen kerültek kollégiumi keretek között menekültek elszállásolásra, 

akiknek ellátását részben biztosította, illetve az ellátást kiegészítette az Alba Bástya Központ 

szociális szakemberekből álló csapata. 

Városunk lakossága, civil szervezetek, vállalkozók, nagyvállalatok egyként fogtak össze, és 

adományokkal segítették a rászorulókat. Az adományok közt volt azonnal fogyasztható és tartós 

élelmiszer, ruha, cipő, ágynemű, tisztálkodó és higiéniai szerek, babaápolási termékek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az adományok   átvétele, raktározása, szortírozása, egyedi (családi) igények felmérése, majd azok 

kiszállítása naponta 20-28 ember munkáját igényelte.  

Ezeket a termékeket tárolni, osztályozni kellett, élelmiszerek esetében pedig fontos volt a 

fogyaszthatósági idő figyelemmel kísérése is. Ugyanakkor gondoskodni kellett a hiányzó 

élelmiszerek és más, a menekültek számára fontos dolgok beszerzéséről is.  
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A feladatellátás igényelte egy adományraktár létrehozását, így egy külön helyiségben készítették 

össze minden nap a családok számára elegendő élelmiszercsomagot, a kért ruhákat, pelenkát, 

tisztálkodószereket. Az elkésztett csomagokat, pedig sok esetben ki is szállították a kollégáim. 

Hangsúlyoznám, hogy sok esetben olyan családok érkeztek, akiknek az alapszükségleteiken túl 

csak a használati eszközeiket kellett pótolnunk, voltak azonban olyan családok, ahol szocializációs 

hátrányok leküzdésébe is el kellett kezdeni dolgozni a szakembereinknek.  

Általánosságban elmondható, hogy speciálisan a családok szükségleteire igazított feladatokat 

kellett ellátni. A napi teendők sok esetben a klasszikus szociális munka a „régi családsegítés” 

eszköztárát és gyakorlatát igényelték. 

A feladatellátás "mennyiségét” számokkal is tudom érzékeltetni:   

Összesen kiszállított élelmiszer mennyisége:              5,1 tonna 

Kiszállított élelmiszer csomagok száma:   650 db 

Kiszállított háztartási gépek száma:   47 db 

Egészségügyi ellátásba közvetítés:      103 alkalom 

Gyógyszerkiváltás:      8 alkalom 

Más hatósághoz irányítás, kísérés:   527 eset 

Az adatok magukért beszélnek, nem túlzás kijelenteni azt, hogy az elmúlt időszak legnagyobb 

alapfeladaton túli munkavégzését jelentette a menekültekkel kapcsolatos segítő tevékenység 

Központunk számára.  
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A feladatellátásban a Központ huszonnyolc kollégája dolgozott rendszeresen, akik példátlan 

kitartásukról és szakmaiságukról tettek tanúbizonyságot. 

Az Ukrajnából hazánkba érkező menekültek elhelyezése, ellátása, segítése, támogatása nagyon 

intenzív és felelősségteljes munkavégzést várt el Központunktól. 

Hálásan köszönöm az Alba Bástya Központ dolgozóinak munkáját, Városunk lakosságának 

példátlan segítőkészségét, Fenntartónk támogatását, együttműködő partnereink segítségét.  

 

 

           Tisztl Henrik 

Alba Bástya Család-és Gyermekjóléti Központ intézményvezetője 
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SZÉKESFEHÉRVÁRI EGYHÁZMEGYEI KARITÁSZ 

RÉV SZENVEDÉLYBETEG-SEGÍTŐ AMBULANCIA 

 

A RÉV Szenvedélybeteg segítő ambulancia 2022. október 5-i kezdéssel 10 alkalmas 

gyászfeldolgozó csoportot indított. 
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GYÁSZFELDOLGOZÓ CSOPORT 

 

A magyar társadalom tagjai a gyásszal kapcsolatban csekély, s helyenként téves ismeretekkel 

rendelkeznek. Magyarországon a gyászkultúra elhalványult, a gyászolás hiánya (pl. az “erős", a 

gyászon önmagát hamar “túltevő" ember képe) téves értékké vált. 

A gyászcsoportok csak abban különböznek bizonyos önsegítő közösségektől, hogy általában van 

vezetőjük. A lelki problémákkal kapcsolatban próbálnak támaszt adni, nem csak azzal, hogy a 

csoporttagok hasonló cipőben járnak, de azzal is, hogy kapcsolatot kínálnak. Gyakran hallani azt a 

résztvevőktől, hogy az alkalmak során megtapasztalják azt az érzést, hogy „érzem, nem vagyok 

egyedül”. Megoszthatja érzéseit, történetét, és azt is, hogy ez milyen hatással van a 

mindennapjaira. Az általunk szervezett csoportnál jelentkezés után egy előzetes egyéni 

beszélgetés történik, mely a csoport összetételének homogenizálására szolgál. A csoport a 

második alkalom után zárttá válik, több jelentkezőt onnantól nem tudunk fogadni. Ilyen esetben 

lehetőség van egyéni beszélgetéseken részt venni. 

A folyamatban a legfőbb elv a fokozatosság. A csoportokban és az egyéni beszélgetésekben bár az 

első alkalomtól kezdve téma a veszteség, de fokozatosan mélyülünk a történtektől a saját belső 

megéléseinkig. A másik fontos alapelv, hogy mindig mindenki maga dönti el, hogy mikor és 

mennyit oszt meg a csoporttagokkal történetéből, nehézségeiből, gondolataiból. 
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Ahogyan azt is, hogy részt vesz-e egy feladatban, válaszol-e egy kérdésre. Tiszteletben tartjuk 

egymás határait, vigyázunk magunkra és egymásra. 

Az egyes csoportülések témáját mindig a gyászolók aktuális helyzete, igényei, az őket épp akkor 

foglalkoztató problémák, gondolatok, érzések határozzák meg, beleillesztve ezeket a 

csoportfolyamat struktúrájába. A beszélgetések mellett az ülésen különböző feladatokat is kapnak 

a gyászolók. Ezek biztosítják, hogy bizonyos témák, érzelmek megjelenhessenek, és lehetővé 

teszik, hogy különböző csatornákon keresztül (cselekvéssel, képekkel, írással vagy akár zenével) 

foglalkozzunk a gyásszal. Ezeket a feladatokat a résztvevők többnyire magukban, maguknak 

végzik, csak egy részét osztják meg a többiekkel, és csak ha szeretnék. 

A csoport folyamatában egy sorstársi közösség épül, egyedi élethelyzetekben leszünk egymás 

kísérői, tanúi. Ez egy életreszóló kapocs, aminek az ereje, a megtett út, a mélypontok, a fontos 

lépések, a meghitt pillanatok elkísérnek, támogatnak minket, ha segítséget kérünk, és vállaljuk a 

lépést az ismeretlenbe. 

 

8000 Székesfehérvár, Móri út 18-20. Gyümölcs utca 14. 
Tel: 22/506-606; Fax: 22/506-608; Mobil: 06-30/4438289; e-mail: szfvar.rev@gmail.com 

Web: www.revfehervar.hu 

http://www.revfehervar.hu/
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„ERŐ A VÁLTOZÁSHOZ”  
 

A Wichern Alapítvány Szenvedélybetegek Alacsonyküszöbű Ellátása Tranzit 

Szolgálat "Erő a változáshoz" címmel ingyenes önbecsülés növelő csoportot indított 

2022. októberétől. 

Céljuk egy támogató csoport létrehozása bántalmazó kapcsolatból kilépett nők részére 

Székesfehérváron. A csoport nem kifejezetten az addiktív problémával küzdő személyeket célozza 

meg, bár nem kizáró ok.  

 A támogató csoport három alapelve, hogy:  

- megváltoztassák azokat a viselkedési mintázatokat, amiket a nők a bántalmazó kapcsolatban 

tanultak; 

- tudatosítsák a résztvevőkben a nők alapvető jogait; 

- erősítsék a résztvevők önbecsülését, önálló akaratát és a saját életük feletti rendelkezés érzését.  

 

A támogató csoport munkatársai és elérhetőségei: 

Huszár Anna, pszichológus    Farnas István Géza 

Boris Alexandra, szociális munkatárs    Területi szakmatámogatás kapcsolattartó 

+36/30/742 81 37      +36/20/250 99 95 

Tranzit Szolgálat  

 

Az "Erő a változáshoz" plakátját a következő oldalon tekinthetik meg, amely további 

információkkal szolgálhat intézményüknek, illetve továbbadható azoknak a nőknek, akik fel 

akarják venni a kapcsolatot a szolgálattal. 
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GYVR RENDSZER – SZAKMAI WORKSHOP 

 

2022.09.21-én a HÍD Szociális Család-és Gyermekjóléti Központban megrendezésre került szakmai 

workshopunk, melynek témája a GYVR rendszer használata volt.  A rendezvényen a megyei 

gyermekjóléti központok és szolgálatok munkatársai vettek részt. A találkozás alkalmával 

felvázoltuk a területi szakmatámogatási rendszer ismérveit, majd ezt követően lehetőség nyílt a 

GYVR rendszerrel kapcsolatos problémák online felületen történő szemléltetésére. A felmerülő 

problémák közösen átbeszélésre kerültek interaktív formában, mely során a résztvevők a rendszer 

használatával kapcsolatos új ismeretekkel is gazdagodtak.   

A rendezvényen összesen 10 intézmény 25 munkatársa képviseltette magát.  

A következő workshop 

várható időpontja november 

hónapban kerül 

megrendezésre 

Székesfehérváron, melyről az 

érintetteket értesíteni fogjuk. 

 

Császár Krisztina  

Tóth Dávid  

 

Komárom-Esztergom megyére kiterjedően a Család-és Gyermekjóléti munkacsoport tagjai 
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„KOMPLEX KOMMUNIKÁCIÓS IGÉNYŰ SZEMÉLYEK AAK  

TÁMOGATÁSÁHOZ HASZNÁLT ESZKÖZÖK” 

 CÍMŰ ELŐADÁS – SZAKMAI NAP 

„Mindenki képes kommunikációra, 

a megfelelő kommunikációs formát kell megtalálni hozzá.” 

(Havasi Ágnes TROK dia, 2019; Beukelman és 
Mirenda, 2014; Bourgeois, Fired-Oken 
&Rowland, 2010; Light és McNaughton, 2015) 

 
 

2022. 08. 04-én a Komárom-Esztergom megyei, 09. 21-én pedig a Fejér megyei fogyatékos alap-és 

szakellátást képviselő Szolgáltatók részére Szakmai nap keretében Verbó Szemőke, AAK Oktató 

tartott AAK előadást és eszközbemutatót. 
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Verbó Szemőke az előadásán többek között a következő gondolatokat, fogalmakat emelte ki: 

Az AAK olyan eszköz a pedagógusok és a család kezében, amely az adott személy önállóságát 

növeli, személyes kompetenciaélményekhez segíti. Az Augmentatív kommunikáció kiegészítő 

kommunikációs eszközöket, míg az Alternatív kommunikáció a beszédtől vagy a megszokottól 

eltérő eszközöket használ. 

 (Kálmán Zsófia, 2006) 

Az AAK a hiányzó beszéd és kommunikáció pótlására szolgáló rendszer, amellyel az érintett sze-

mély részt tud venni a kommunikációs folyamatokban. 

        (Havasi Ágnes, TROK dia, 2019) 

Complex Communication Needs (Komplex kommunikációs igény): Kölcsönös, társas folyamat, 

amiben információkat közlünk és értünk meg. A kommunikációs igény akkor jelentkezik, ha a 

kommunikációs és/vagy nyelvi képesség olyan súlyosan korlátozott, hogy nehezíti az adott sze-

mély részvételét a társas interakcióban. Gyakori kommunikációs kudarcok miatt gyakori a kom-

munikációs igény jelentős csökkenése! Az AAK tanulása és használata a nyelvfejlődéssel azonos 

más az interaktív folyamat, de ez is kizárólag szociális interakciókon keresztül valósul meg.  

(Tetzchner) 

A beszédet és/ vagy a kommunikációs funkciókat olyan alternatív eszközökkel és eljárásokkal 

szükséges pótolni vagy kiegészíteni, melyek lehetővé teszik a részvételt és segítik a személyt a 

mindennapi kommunikációjában és életvitelében.  

      (Beukelman és Mirenda, 2014; Havasi Ágnes TROK dia, 2019) 

 

Az AAK eszközök a következő linken megtekinthetők: https://www.aaksni.hu/ 

Balogh Lotti 

Fejér- és Komárom-Esztergom megyei gesztorszervezet főállású munkatársa 
Fogyatékossági (alap és szakellátás) munkacsoport tagja 

https://www.aaksni.hu/


TERÜLETI SZAKMATÁMOGATÁS FEJÉR ÉS KOMÁROM – ESZTERGOM MEGYE                                                            
I. évfolyam 3. szám – 2022. október 

HÍRLEVÉL 

      
A program a Belügyminisztérium és a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet  

támogatásával valósul meg. 
19 

 

 

VERBALIO - Magyarország első kommunikációt segítő családja 

A Verbalio fejlesztője Zsombori Balázs, aki több éve foglalkozik segítő szoftverek létrehozásával. 

Első sikeres terméke a PictoVerb, melyet több ezren használnak. 

A Verbalio szoftvercsalád androidos táblagépeken és okostelefonokon használható. Tagjai a képes, 

illetve az írásos kommunikációt segítik. 

 

A Verbalio családot (képes, írásos) a következő 

oldalon tudják megrendelni: 

 

https://verbalio.com/ 

 
 
 
 

Kép és szöveg forrás: https://verbalio.com/ 
 

Boardmaker szoftver 
Szimbólum alapú kommunikációs, oktatásszoftver 

 

Mit lehet létrehozni a Boardmakerrel? 

Képekből álló napi időrend, 

Kommunikációs könyv,  

Interaktív tevékenység,  

Beszédtábla 

 

 
 

Kép és szöveg forrás: https://www.aaksni.hu/boardmaker-kommunikacios-szoftver-k57611 
 

https://verbalio.com/
https://www.aaksni.hu/boardmaker-kommunikacios-szoftver-k57611


TERÜLETI SZAKMATÁMOGATÁS FEJÉR ÉS KOMÁROM – ESZTERGOM MEGYE                                                            
I. évfolyam 3. szám – 2022. október 

HÍRLEVÉL 

      
A program a Belügyminisztérium és a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet  

támogatásával valósul meg. 
20 

 

 

LEGYEN A SZÍNHÁZ MINDENKIÉ 

 

A Vodafone új technológiája hallássérült nézők 

számára teszi élvezhetőbbé a színházba járást. 

A Vodafone Magyarország a Siketek és Nagyothallók 

Országos Szövetségével (SINOSZ) és a Játékszínnel 

közösen mutatta be szeptember 26-án a kulturális  

élményszerzés új korszakát elhozó digitális fejleszté-

sét. Az innováció a hallássérült érdeklődők számára 

teszi lehetővé az akadálymentes színházba járást, azál-

tal, hogy a színdarabok valós időben kerülnek felirato-

zásra a néző okostelefonján. A technológiát az Életreva-

lók című darabon mutatták be a Játékszínben, Hirtling  

István és Vadász Gábor főszereplésével. 

 

Jelenleg mintegy 60 ezer nagyothalló, valamint közel 9 ezer siket személy él Magyarországon. A 

hallássérült emberek a hétköznapi élet kihívásai mellett számtalan kulturális élményből maradnak 

ki – ritkán nyílik lehetőségük például arra, hogy olyan színházi előadásokat találjanak, amelyen 

jelnyelvi tolmács segíti a darab megértését.  

Siket és nagyothalló embertársaink kulturális integrációját segítve, megoldásként a Vodafone a 

projekt technológiai partnereként egy olyan innovációt mutatott be, amely a színházi előadásokon 

elhangzó szövegeket feliratként streameli a közönség soraiban ülők okostelefonjainak kijelzőjére, 

mindezt valós időben. 
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„Technológiai vállalatként a Vodafone-nál hiszünk abban, hogy a társadalom 

különböző csoportjainak összekapcsolásával egy befogadóbb környezet megteremtéséhez járulhatunk hoz-

zá. Éppen ezért igyekszünk minden lehetőséget megragadni, hogy olyan ügyek mellett állhassunk ki, ame-

lyek hozzájárulnak a társadalom építéséhez, megoldást kínálnak a ma és a jövő kihívásaira. Külön öröm szá-

momra, hogy ezúttal egy olyan együttműködés részesei lehetünk, amely lehetőséget biztosít a hallássérült 

emberek számára, hogy akadálymentesen vehessenek részt a színházi eseményeken és ezáltal egy teljesebb 

életet éljenek” – mondta el Dr. Orbán Anita, a Vodafone Magyarország vállalati kapcsolatokért fele-

lős vezérigazgató-helyettese. 

 
A megoldás gyakorlati használata meglehetősen egyszerű: a nézők a színházba érkezve okoste-

lefonjuk segítségével a Vodafone által biztosított zárt wifi hálózatra csatlakoznak, amelyhez 

kizárólag azok a személyek férnek hozzá, akik jegyet váltottak az adott előadásra, ezáltal ma-

ximalizálva a hálózat zavartalan működését. A wifire való csatlakozás után fér hozzá a látogató 

ahhoz a weboldalhoz, amelyen keresztül az adott színházi előadás feliratozásra kerül. A rövid 

üdvözlő szövegek elolvasását követően már csupán annyi a dolgunk, hogy rányomjunk az elő-

adás kezdetekor megjelenő „Kezdés” gombra, amely egyben egy parancsgomb is, ami biztosít-

ja, hogy a telefon képernyője ne sötétedjen el az előadás időtartama alatt. A nézők a színházi 

szék háttálámájára húzott speciális elasztikus tartóba helyezik a mobiltelefonjukat. A tartó el-

ülső oldalán egy átlátszó műanyag ablak található, amelyre felnagyítva kivetül a telefonon 

megjelenő felirat, a színdarabban hallható szövegrészekkel egy időben, – amely így kényelme-

sen olvasható a hallássérült színházba látogató közönség számára, miközben a színpadon zajló 

események is követhetők maradnak.  
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„A Játékszín konzekvensen vesz műsorra olyan előadásokat, amelyek az elfogadással, az integrációval és az 

emberi együttélést érintő morális kérdésekkel foglalkoznak – az Életrevalók mellett ide sorolható a Virágot 

Algernonnak és a Teljesen idegenek is. Eddig is komolyan vettük, hogy a művészet szintjén foglalkozzunk 

bármilyen tekintetben hátrányos helyzetben élőkkel. A gyakorlatban tenni egy csoportért új dimenziót nyit a 

felelősségvállalásban, ez következett most el a Vodafone-nal kötött együttműködéssel.  

Érdekesség, hogy már létezik egy produkciónk, amely ugyancsak élvezhető előadásélményt nyújt a hallássé-

rült közönség számára is, lévén néma előadás: ez a Nagyvárosi fények. A Vodafone új fejlesztésével azonban 

a legmagasabb minőségű színházi lehetőséget teremtjük meg ennek a közönségrétegnek” – fogalmaz Bank 

Tamás, a Játékszín igazgatója. 

„Az alapításának 115. évfordulóját idén ünneplő Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége 70 éve - a 

korábban különálló két egyesület összeolvadása óta - már nemcsak a siket, hanem a nagyothalló személyek 

érdekeit is képviseli hazánkban. A SINOSZ elkötelezett a magyar hallássérült emberek egyenlő esélyű hozzá-

férésének megteremtése mellett az élet minden területén, így a kultúra, a művelődés és a szórakozás terén 

egyaránt. Számunkra a színház, a színházba járás élménye csak az elmúlt két évtizedben kezdett hozzáférhe-

tővé válni egyes előadások jelnyelvi tolmácsolása és más akadálymentesítési módszerek révén. Örömmel üd-

vözöljük a Vodafone új, 21. századi, "okos" technológiai megoldását, amellyel szélesebb körűen hozzáférhe-

tővé válhat a színház élménye a hallássérült, főként a nagyothalló nézők körében is” – árulta el Sáfrány 

Margit, a Siketek és Nagyothallók Országos Szövetségének igazgatója. 

„A Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóságnál valljuk, hogy a fogyatékossággal élők esélyegyenlőségének 

előmozdításához kiváló lehetőségeket biztosít az okoseszközök használata mind a társadalmi életben, mind a 

digitális világban. A Hatóság feladat- és hatáskörének keretei között elkötelezetten törekszik előre mozdítani 

mind a média, mind a hírközlés területén a fogyatékossággal élő személyek egyenlő esélyű hozzáférését.  
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Mint a digitalizáció által szervesen átszőtt iparágak felügyeletét ellátó hatóság, külön üdvözöljük, hogy a 

siketek és nagyothallók színdarabokhoz való egyenlő esélyű hozzáférése egy infokommunikációs megoldás 

által válik megoldhatóvá” – mondta el Dr. Karl Károly a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság Hír-

közlés-felügyeleti Főosztályának vezetője. 

A partnerek tervei között szerepel további színházi darabok akadálymentesítése mellett, valamint 

nyitottak további partnerek bevonására, annak érdekében, hogy a nagyothalló közönség minél 

szélesebb köre számára tegyék elérhetővé a kultúra ezen szeletét. Bank Tamás egy-egy gyönyör 

csokorral köszönte meg az együttműködő partnereknek a projektben való részvételt, amiről ezút-

tal is a Virággal egy mosolyért segített. 

Forrás: https://www.jatekszin.hu/hirek/legyen-a-sz%C3%ADnh%C3%A1z-mindenki%C3%A9/ 

 



TERÜLETI SZAKMATÁMOGATÁS FEJÉR ÉS KOMÁROM – ESZTERGOM MEGYE                                                            
I. évfolyam 3. szám – 2022. október 

HÍRLEVÉL 

      
A program a Belügyminisztérium és a Slachta Margit Nemzeti Szociálpolitikai Intézet  

támogatásával valósul meg. 
24 

 

 

KRÁNITZNÉ TÓTH DÓRA – SZÁJJAL FESTŐ ALKOTÓ 

 

Az Irmák Nonprofit Kft. Esztergomi Szociális Szolgáltató és Támogatott Lakhatása szervezésében 

2022.08.01.-én Kránitzné Tóth Dóra szájjal festő alkotó kiállítására került sor. A kiállításnak kettős 

célja volt, egyrészt felhívni a településen és annak környékén élők figyelmét a köztünk, velünk élő 

fogyatékos személyekre, megismertetni az alkotó gondolatvilágát, nehézségeit, örömeit, a céljait és 

motivációit. Másrészt az érdeklődők számára bepillantást adni a Támogatott Lakhatásban élők 

mindennapjaiba, a foglalkoztatásukba és lakhatásukba egyaránt. 

Kránitzné Tóth Dóra 1968-ban született Makón, 4 végtag sérültként, dongakezekkel és lábakkal. 

 A Mozgásjavító Általános Iskola elvégzése után a Marcibányi téri 

Mozgássérültek Állami Intézetébe került, ahol a középiskola 

elvégzésén túl lehetősége nyílt dolgozni is.  Barátai körében 

ismerkedett meg a szájjal és lábbal festő művészekkel, akik 

ösztönözték a technika kipróbálására. 

A kezdeti nehézségek ellenére nem adta fel, és a technika elsajátítása 

után 1996-ban bekerült a Szájjal és Lábbal Festő Művészek 

Nemzetközi Egyesületébe. Alkotásai azóta láthatóak az egyesület naptárjaiban és egyéb 

kiadványaiban. Idővel rátalált a szerelem, családot alapított és több évi várakozás után férjével 

örökbe fogadtak egy sérült kisgyermeket. A mindennapi nehézségek mellett Dóra megbirkózott 

az anyai szerepekből adódó feladatokkal, első időszakban azzal is, hogy a gyermek bizalmának 

elnyerje még akkor is, ha nem tudja őt megfogni, megtartani, átölelni. Későbbiekben a sors 

jóvoltából Dórának és hallássérült férjének egy vérszerinti gyermeke is született.  
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Dóra egy életigenlő, tehetséges, okos vagány nő, aki bármikor megtorpanhatott volna az őt ért 

traumák során, de gyermekei és saját életszeretete tovább vitte és viszi a mindennapokban. A 

többszörösen nehezített pálya számára örömöt, pozitív jövőképet ad és nemcsak sorstársainak, 

hanem saját gyermekének is példakép, aki az édesanyja hatására szintén festeni kezdett. 

Kedvenc témái a csendéletek, tájképek, ünnepekhez kapcsolódó festmények. Legkedvesebb 

témája a virágok megjelenítése, amit egy rögtönzött bemutató során is megtapasztalhattunk. 

Festményeit előrajzolja, speciális hosszabbított ceruzát és ecsetet használ az alkotásaihoz. A 

bemutató során egy virág csendélet megrajzolására is sor került.  

A kiállításmegnyitóval egybekötve az érdeklődőknek lehetősége nyílt a Szolgáltató Központ, a 

foglalkoztatás, a műhelyek és az ott készült termékek megtekintésére, valamint néhány 

Támogatott Lakhatások meglátogatására. Nagyon örültünk, hogy a megnyitóra környékbeli 

iskolákból, intézményekből is érkeztek érdeklődők, valamint megtekintették az alkotásokat 

Komárom-Esztergom és Fejér megyéből érkező munkatársak és ellátottak. 

              

Üveges Laura 

Rehabilitációs mentor 
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KEM ISZI SZENT RITA FOGYATÉKOSOK OTTHONÁBAN ÉLŐ ELLÁTOTTAK KIÁLLÍTÁS 

LÁTOGATÁSA 

08. 04-én a gesztorszervezet, azaz a Komárom Esztergom Megyei Integrált Szociális Intézmény 

egyik telephelyéről, a KEM ISZI Szent Rita Fogyatékosok Otthonából 4 gondozott is ellátogatott 

Kránitzné Tóth Dóra, szájjal festő kiállítására, amely az IRMÁK Közhasznú Nonprofit Kft., 

Esztergomi Szociális Szolgáltató és Támogatott lakhatás épületében került megrendezésre.  

A képek megtekintése után az Otthon lakóit kézműves foglalkozásra invitálták a szervezet 

munkatársai. A feladat a kiállításhoz kapcsolódott. Az ellátottak kisebb kövekre festettek, az 

általuk szimpatikus téma jegyében. 

Befejezésül a látogatókat az Irmák Nonprofit Kft. egyik mentora vezette végig az Esztergomi 

Szolgáltató intézményén. 

  

 

Balogh Lotti 

Fejér- és Komárom-Esztergom megyei gesztorszervezet főállású munkatársa 
Fogyatékossági (alap és szakellátás) munkacsoport tagja 

 


