
A nagyothalló-oktatás sajátos szerkezetében a korai nevelés utolsó állomása
az előkészítő osztály, ahol a gyermekek egyrészt már iskolai jellegű feladatokat
végeznek, másrészt a nevelési környezet, az alkalmazott metodika a kommuni-
kációs  és  az  általános  feladatok  végzését  gyermekszerűvé  hangolja  át.  Itt
említem meg, hogy az előkészítő osztályt is „integrációs terepnek” tekintjük,
ahonnan a gyermek a számára legmegfelelőbb nevelési környezetbe távozva
indulhat meg az iskolai tanulmányok útján.

Végül  tisztelettel  emlékezünk  a  korai  nevelés  hazai  úttörőire.  Köszöntjük
azokat  a  szakorvosokat,  pedagógiai  kutatókat,  akik  a  jelenben  nagy  erőkkel
munkálkodnak bárhol a korai nevelés érdekében.

Előadásomat  azzal  a  gondolattal  zárom,  hogy  a  nagyothalló  gyermekek
intézményében működő korai nevelési rendszer (utazótanári hálózat — óvoda
— előkészítő  osztály)  tanulni,  fejlődni  és  megmaradni  kíván  a  hallássérült
gyermekek érdekében.

Dr. Török Béla Baráti Kör (Budapest)

A felnőtt nagyothallók életének
pozitív alakítása
az önszerveződéssel létrejött
Török Béla Baráti Kör tevékenységével*

CSATÓSZEGI GYŐZŐNÉ

A Dr.  Török  Béla  Óvoda,  Általános  Iskola  és  Diákotthon,  a  nagyothalló
gyermekek  nevelés-oktatását  országos  feladatkörrel  végző  intézmény volt  ta-
nulói elhatározták, hogy létrehoznak az iskolában végzett diákoknak egy társa-
dalmi szervezetet. Csatlakoztak hozzájuk a jogelőd iskolák volt növendékei is.
Kollégáimmal együtt örömmel fogadtuk ezt a kezdeményezést, mely pontosan
megfelel a polgári demokráciákban szokásos és támogatott, alulról szerveződő

*     A MAGYE XXI. Országos Szakmai Konferenciáján (Kecskeméten, 1993. június 25-én) 
elhangzott előadás
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társadalmi  összefogásnak.  Ennél  tipikusabb  példája  egy  hátrányos  csoport
önszerveződésének nemigen volt tapasztalható az országban, és talán az időpont
is szerencsés volt. A rendszerváltás idején történt.

Az intézményünkből eltávozott aktív felnőtt nagyothallók 1990. júniusában
országos találkozót szerveztek a mindenkori nagyothallók iskoláiban végzett
nagyothallók számára. Ekkor a sok előzetes jelzés után nyilvánosan is megfo-
galmazódott  az  igény  egy  komplex  programmal  működő,  szervezett  baráti
egyesület megteremtésére. Már ekkor egyértelműen megnyilvánult az alulról
való  építkezés,  az  önkéntesség  elve,  és  az  a  szigorú  követelmény,  hogy  a
létrejövő szervezet semmiben se keresztezze vagy sértse a Hallássérültek Or-
szágos Szövetsége (HOSZ) érdekeit és funkcióit. Már ekkor ígéretes és feltűnő
volt a nagylétszámú fővárosi és vidéki megjelenés.

A szervezőbizottság, melyben zömmel a felnőtt nagyothallók és kis létszám-
ban a helyi pedagógusok vettek részt, kitűzte a szervezet felépítésének prog-
ramját.  Ennek első jelentékeny állomása az 1990. október 29-re meghirdetett
alakuló gyűlés volt. Az alakuló gyűlésen a szervezet felvette a  Dr. Török Béla
Baráti  Kör nevet.  Elfogadta  az  alapító  tagság  által  kidolgozott  és  jogászi
munkával pontosított szervezeti alapszabályt. Hét tagú vezetőséget választott.
Megszavazta az egyesület Cégbíróság általi  bejegyzését. Körvonalazódott az
egyesület valódi célrendszere, vonzó arculata, működésének alapvető feltételei.

A Török Béla Baráti Kör 1990. október 29-e óta működik.
1991.  június  26-án  megtörtént  a  cégbírósági  bejegyzés  is.  A taglétszám:

100-110 fő. A szervezet anyagi alapja a tagdíj, mely kezdetben évi 250,- Ft volt,
majd 1992- től évi 300,- Ft. Legfőbb szponzora az anyaiskola, mely a rendez-
vények és tanfolyamok helyét biztosítja, a szakirányú tanfolyamokhoz és prog-
ramokhoz előadókat keres, és minden lehetséges támogatást megad. Segítette
az egyesület tevékenységét a  Nagyothalló Gyermekekért Alapítvány kuratóriu-
ma  is,  amely  induló  tőkeként  20.000,-  Ft-ot  adományozott.  A Baráti  Kör
pályázatok  útján  a  Művelődési  és  Közoktatási  Minisztérium közművelődési
főosztályától elnyert kétszer 50.000,- Ft támogatást.

Noha az alapító tagság már 1990. júniusában kinyilvánította, hogy a HOSZ
tevékenységét semmiben sem kívánja keresztezni, a mindennapok gyakorlatá-
ban újra felmerült a kérdés: a HOSZ országos hálózata mellett  szükséges-e a
Török Béla Baráti Kör léte? Nos, az elmúlt három év a gyakorlatban is bebizo-
nyította:  igen! A kezdeti fenntartások után létrejött az együttműködés. A Török
Béla Baráti Kör tagjai aktív résztvevők, sőt, vezetők a HOSZ-ban, és a HOSZ
már támogatja a baráti kör tevékenységét olyannyira, hogy 1992. decemberében
a Budapesti Nagyothalló Csoport és a Török Béla Baráti Kör közösen tartotta
évzáró ünnepségét a Rákospatak utcában.
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Mi is  az új  szervezet  létrejöttének értelme? Ez megfogalmazódik a Török
Béla Baráti Kör alapszabályában. Idézem: „Az egyesület célja: a nagyothalló
felnőttek  társadalmi-kulturális  életének  segítése,  a  nagyothalló  emberek  min-
dennapi életével és távlati céljaival kapcsolatos problémák megoldásának elő-
mozdítása.” Azaz, a gyógypedagógia szaknyelvén szólva: a felnőtt nagyothal-
lók társadalmi integrációjának állandó segítése a kor kihívásainak megfelelően.

Hogyan történik mindez immár három éve? A tagság által javasolt, megvi-
tatott és megszavazott program szerint. Rendkívül változatosan és leleménye-
sen, az élet minden szegmensére kiterjedően. Magával a programtervvel is
bizonyítva a szervezet életképességét.

A programok legfontosabbjai a felnőtt nagyothallók nyelvi megsegítését
szolgálják a következő területeken:

— Kiemelkedő hangsúllyal foglalkozunk a felnőtt nagyothallók kommuni-
kációs problémáival. Igény szerint például anyanyelvi korrigáló foglalkozáso-
kat  szervezünk.  Céljuk:  a  kiejtésjavítás,  a  szájrólolvasás,  a  nyelvhasználati
korrekció és a hallásnevelés.

— Segítséget nyújtunk a „funkcionális analfabetizmus” leküzdésében, va-
gyis legnehezebb feladatként a hallássérült ember olvasóvá nevelésében. Mini-
könyvtárat létesítettünk.

— Speciális és különösen nagy igényt elégítünk ki három idegennyelv-tan-
folyam működtetésével: egy német és két angol csoporttal. A tanárok nyelvvizs-
gával rendelkező szurdopedagógusok. Ez olyan szolgáltatás, amelyhez a hallás-
sérült ember egyáltalán nem, vagy csak drágán juthat hozzá máshol.

A programok következő csoportja speciálisan a hallássérülés tényével fog-
lalkozik.

— Rendszeres tájékoztatást tartunk az új hallókészülék-típusok, illeszték-
típusok,  telefonok,  ébresztő-mechanizmusok,  elektromos jelzőberendezések
helyszínen  történő  bemutatásával.  (A SIEMENS és  a  STARKY cég  tartott
bemutatót.)

— Rendszeresen  hozzájuttatjuk  az összejövetelek ideje  alatt  tagjainkat  a
hallókészülékhez szükséges speciális elemekhez, és lehetőséget biztosítunk a
hallókészülék helyes beállításának ellenőrzésére.

— Figyelemmel  kísérjük  a  hallássérültek  nemzetközi  összejöveteleit.  Be-
számolókat szervezünk videóvetítéssel egybekötve a külföldön jelen volt ma-
gyar  hallássérült  képviselőktől.  Például  az 1992 nyarán  Izraelben  tartott  Na-
gyothallók Világkonferenciájáról, vagy az 1993-ban, Németországban lezajlott
IFHO-találkozóról.
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Egy újabb programcsoport a kerekasztal-beszélgetéseké. Ezeken meghívott
közgazdásznak, adószakértőnek, gazdasági szakértőnek, orvosnak vagy pszi-
chológusnak tettek fel kérdéseket tagjaink a következő témákban:

— Hogyan kell adózni, és milyen adókedvezmény jár a hallássérülteknek?
— Az SZTK-járulék, a nyugdíjjárulék, a hallássérültek rokkantnyugdíjazása

kérdéseiről.
— A vállalkozás lehetőségeiről, a kárpótlás kérdéseiről. A munkanélküliség-

ről, a szakmaváltásról. Magyarország gazdasági nehézségeiről és a nehézségek-
ből való kilábalás perspektíváiról.

— Az új háziorvosi rendszer lényegéről, az orvosi ellátás távlati terveiről.
— A korszerű táplálkozásról, az egészséges életmód újszerűségeiről. Növé-

nyi ételkóstolóval egybekötve.
— Hogyan neveljük gyermekeinket, ha hallássérültek, ha hallók?

A szervezet céljának megfelelően a tagok művelődését szolgáljuk többféle
programmal. Így:

— Minden év márciusában megtartjuk országosan meghirdetett szellemi vetélkedő-
inket. Előre megadott irodalmi, történelmi, földrajzi, művelődéstörténeti vagy sport-
történeti témákban fel kell készülniük a tagoknak. A kérdéseket szaktanárok állítják
össze. A főnyeremény mindig egy egynapos belföldi utazás.
— Előadásokat szerveztünk olyan témákban, amelyeket az elmúlt 45 év alatt végzett
diákoknak manipulált megvilágításban tálaltak, vagy elhallgattak. (Pl.: A trianoni
béke  következményei  Magyarországra  és  Európára  nézve;  1956  forradalma  és
szabadságharca; A történelmi egyházak bemutatása; A vallás kérdései.)
— Előadást szerveztünk a kor kihívásának megfelelően. (Pl.: Mi a számítástechnika,
és mire használható? Az előadást követően igény szerint, hetenként egyszer számí-
tástechnikai tanfolyamunk is működik.)

Művelődési  és  honismereti  célzatúak  évenkénti  belföldi  kirándulásaink:
1992-ben Kecskemét-Ópusztaszer-Kiskőrös, 1993-ban Aszód-Szirák-Hollókő-
Szécseny útvonalon, illetve fakultatív jelleggel Bécsbe, ahol a bécsi siket iskola
adott szállást.

A kultúrált szabadidő eltöltést célozzák közös színházlátogatásaink. (Pl.: A
Győri Balett, a Madách Színház alapítványi előadása, a Vidám Színpad előadá-
sai, a GIMI-MIM és a hallássérült színjátszók produkcióinak megtekintése.)

Sportolási lehetőséget biztosítunk azzal, hogy az anyaiskola minden pénte-
ken a tagság rendelkezésére bocsátja a sportpályát, ahol rendszeres tanár-diák
futballmeccsek zajlanak. Rendszeressé váltak decemberi, svéd-asztalos záróü-
léseink, és júniusi, kínai vendéglőben eltöltött estéink.
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Nyaranként kb. 40 fő a tagságból — elnökünk által szervezetten — együtt
nyaral egy hétig önköltséges alapon, családostól. (Pl.: Sopronban, az Őrségben,
Sikondán.)

Nemcsak az anyaiskola segít a Török Béla Baráti Körnek, ez fordítva is igaz.
Például — az 1990. decemberi Török Béla Napon két előadással: Mikesy György
az  értelmiségi  nagyothalló  problémáiról,  Molnár  Lajosné a  hallássérült  gyer-
mek  szüleinek  problémáiról.  Kerekasztal-beszélgetésekkel,  ahol  a  jelenlegi
tanulók szülei és az élettapasztalt, felnőtt nagyothallók találkoztak. Szó esett a
gyermekek helyes otthoni neveléséről, a pályaválasztásról, a munkahelyi ne-
hézségekről  és  azok kiküszöböléséről.  Volt  növendékeink szakmájukat  ismer-
tették a 7., 8. osztályos pályaválasztóknak, osztályfőnöki órákon.

További terveink a felsoroltakat egyre bővítik vagy kiegészítik. A baráti kör
életképességét két dolog bizonyítja: az egyre növekvő taglétszám és a minden
foglalkozáson jelenléti ívvel bizonyíthatóan megjelenő 50-60-70 tag.

A baráti kör tagjainak problémáiról, társadalmi helyzetéről, beilleszkedési
nehézségeiről kérdőívvel tájékozódunk. Az 1993. május 11-i klubfoglalkozáson
közreadott  kérdésekre  adott  válaszok jól  rávilágítanak  a  felnőtt  nagyothallók
mindenkor aktuális — vagy éppen most aktuális — életkérdéseire, tagságunk
véleményére a társadalom egészére vonatkozó nehézségekről, és utat mutatnak a
baráti kör vezetőségének az elkövetkezendő feladatokra nézve.

46 fő töltötte ki a kérdőívet. Életkoruk: 30 év feletti 89 %, 30 év alatti 11 %. Ez a
keresztmetszet a mindenkori baráti köri részvételre is jellemző. Úgy tűnik, hogy az
életet már jobban megismerő korosztály igényli a hasonló sorsúakkal való találko-
zást. Arra a kérdésre pedig, hogy: „Hallássérült vagy halló emberek társaságába
jársz-e?”, 55 % válaszolta,  hogy mindkettőbe és 45 %, hogy csak hallássérültek
képezik társaságát.

A munkanélküliségnek sajátos változatát élik meg a felnőtt nagyothallók.
Ha vállalatuk felszámolódik,  vagy létszámcsökkenés  miatt  elbocsátják őket,
akkor nyugdíjba kerülnek, korukra való tekintet nélkül. Rokkantnyugdíjba, ami
hallásveszteségük miatt jár. Így nem szükséges munkanélküli segélyt sem adni
számukra. Nyugdíjas — de nem nyugdíjas korú — a kérdőívet kitöltöttek 45
%-a.  Átlag  életkoruk  38  év.  Közülük  19-en  szakmunkásképzőben  szereztek
képesítést és ketten érettségivel rendelkeznek. 100 %-uk továbbtanult az álta-
lános iskola után. Nem segédmunkásokként küldték el őket.

— Nyugdíjuk átlaga 9.267,- Ft.
— A nyugdíj mellett dolgoznak hivatalosan bejelentve: 71 %-ban.
— Elítélik a „fekete” munkavállalást, de megértik.
— Nyugdíj mellett nem dolgoznak hivatalosan bejelentve 19 %-ban.

Ők nem ítélik el a „feketén” vállalt munkát, hanem szükségesnek tartják.
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Fontosnak tartom megjegyezni, de ezt az információt nem a kérdőívekből
tudom,  hogy a  frissen  végzett  szakmunkásaink  vagy érettségizettjeink  nem
kapnak munkát. Ez nem specifikus tény, ez az egész magyar gazdasági-társa-
dalmi helyzetre jellemző. Ugyancsak fontosnak tartom megjegyezni, hogy a 30
év alatti nagyothalló felnőttek sok esetben maguktól elmennek nyugdíjba, hogy
a biztos „kicsit” igénybe véve ügyeskedjenek a veszélyes és büntetendő fekete
alkalmi munkavállalással, vagy külföldi alkalmi munkavállalással. Az ő esetük-
ben keveredik a speciálisan hallássérültekre vonatkozó lehetőség kihasználása az
össznépi ügyeskedéssel.

A kérdőívet kitöltők 100 %-a válaszolt egyöntetű „igen”-nel arra a kérdésre, hogy
több jövedelemre lenne szüksége havonta. Kifejezve ezzel a magyar, fizetésből élő
rétegek nehézségeit. Vagyis, tréfára fordítva a szót, volt tanítványaink már nem
keresnek jobban, mint volt tanáraik.

Ezen elszomorító, és a baráti kör által csak elenyésző mennyiségben orvo-
solható tények után örömteli dolog a baráti körre vonatkozó kérdésekre adott
válaszok  vizsgálata.  Így:  „A Török  Béla  Baráti  Kör  egy  kicsit  vidámabbá,
érdekesebbé tette-e az életedet, vagy nem változtatott rajta semmit?”

pozitívan értékel: 80%; jól érzi magát, de kritikus: 13 %
nem válaszolt: 7 %.

Az utolsó kérdésre: „Van-e neked olyan gondolatod, ötleted, amivel szebbé,
kellemesebbé  lehetne  tenni  a  hallássérült  emberek  életét?” ,  idézek  néhány
válaszból, minden kommentár nélkül:

— „Nincs ötletem, mert jó így, ahogy van. Nem lehet ennél jobb!”
— „Még többször kellene összejönni!” (Ez a mondat több embernél is válasz.)
— „Több tagot kell toborozni!”
— „Több kirándulást és színházlátogatást közösen!”
— „Jó lenne külföldre kirándulni, és külföldi hallássérültekkel találkozni!”
— „Olcsóbb hallókészüléket!”
— „A hallássérültek teljes adókedvezményt élvezzenek, és több állami

támogatást kapjanak!”
— „A 18 és 30 év közöttieknek külön programokat kellene szervezni.

Társkereső klub is jó lenne a magányosoknak.”

Az elmondottak talán megerősítik a szurdopedagógusokban úgyis meglevő
gondolatot, hogy felelősségteljes és ugyanakkor örömteli vállalkozás volt nö-
vendékeink életútjának nyomonkövetése, a problémáikban való részvétel, és a
kibontakozás minden erőnkből való segítése.  Egyszerű,  de számomra értékes
szavakkal bizonyítja ezt egyik súlyosan hallássérült, kedves, baráti köri tagunk:
„A nehéz életben fix pont a baráti kör.”
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