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Engedjék meg, hogy írásom elején Majer István teológustól idézzek: „Az utazás az embert érleli, 
sok oldaluvá köszörüli, higgyétek, az felséges, ha az ember egy időre minden baját otthon hagyja 
s külföldön kiszellőzteti magát, elméje kiderül és szíve fogékonyabbá lesz minden örömre”. So-
kakban megosztó vélemény formálódik meg, ha azt hallják valakitől, hogy az egyik gyermekkori 
álma válna valóra, ha Amerikába utazhatna. Főleg amiatt, hogy az elmúlt hónapokban rengeteg 
negatív hírrel találkoztunk, ami az Egyesült Államokat illeti. Itt jön a képbe az én történetem és 
ezzel egyidejűleg a kedvenc helyem is.

2019 nyarán ugyanis hétezer kilométert tettem meg légi úton, mindazért, hogy eljussak New 
York városába. Természetesen egy olyan élményt élhettem át a város felfedezése közben, amelyet 
még sosem tapasztaltam (pedig szerencsésnek mondhatom magam, mert rengeteg helyen jártam 
már a világon). Égbe nyúló felhőkarcolók, nyüzsgő életstílus, több millió különböző személyiség, 
megszámlálhatatlan világító színes képernyő: a város, mely sosem alszik. 

Az én kedvenc helyem mégsem a Nagy Alma lett, hanem ennél egy mondhatni összehasonlít-
hatatlanul szerényebb, eldugott hely. Körülbelül három órányi autóút távlatában se híre, se hamva 
nem volt a nyüzsgő városnak, sőt, megszűnt létezni. Azon a nyáron az időm legtöbb részét egy 
táborban töltöttem, amelyet enyhe és közepesen súlyos fejlődési fogyatékossággal élő felnőttek és 
tizenévesek számára szerveztek. Ez a nyári tábor lehetővé teszi, hogy felügyelt, de nem korlátozó 
környezetben a vendégek maguk döntsenek az időtöltésükről. Lehetőséget kapnak rá, hogy kikap-
csolódjanak és részük legyen egy igazi nyaralásban. A Th e Katy Isaacson Elaine Gordon Lodge 
öt, tizenkét napos vakációt biztosít a vendégek számára, ahol fejlődhetnek és jól érezhetik magu-
kat. Mindezt egy káprázatos, hegyekkel és erdőkkel határolt környezetben, faházakkal körülvett, 
tükörtiszta tó közelében tehetik a Catskills-hegységben. Több tevékenység közül választhatnak 
minden nap: úszás, csónakázás, tánc, kreatív művészetek, sport, zene, lovaglás, esti programok 
stb. Az én feladatom, az összes tábori tevékenység mellett az volt, hogy feltétel nélküli szeretetet, 
megértést és biztonságot adjak a fogyatékos emberekkel való munkám során. Cerebrális parézis, 
Down-szindróma, fi gyelemhiányos hiperaktivitás-zavar, epilepsziás rendellenesség, autizmus. 
Így, felsorolva, nehéznek tűnhet a fogyatékos személyek élete, mégsem éreztem soha azelőtt olyan 
pozitív energiát, életszeretetet és önzetlenséget, mint ami belőlük áradt. Sok hátránnyal indulnak 
az életben, rengeteg ajtó ki sem nyílhat előttük, ők mégis a legcsodálatosabb nyarakat élik át ebben 
a kis táborban, évről évre visszatérve ide.

A nyár elején, naivan úgy gondoltam, a kedvenc helyem a rohanó New York városa lesz, azon-
ban a nyár végén már tudtam, azért kellett több ezer kilométert utaznom, hogy egy autista ti-
zenéves mindennap megdicsérje a hajam, vagy egy Down-szindrómás hölgy puszit nyomjon az 
arcomra. Végezetül, megbizonyosodtam és kijelenthetem: nem a helyszín teszi kedvenccé a helyet, 
hanem az azt körülvevő emberek.
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GYÖRGY SZILVIA

Kiadványunkat támogatta a Szlovák 
Köztársaság Kisebbségi Kulturális 

Alapja. 
Realizované s fi nančnou podporou 

Fondu na podporu kultúry 
národnostných menšín.
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BENKONÉ HORKAY TÜNDE, a Mocsáry Lajos Alapiskola tanára, Fülek, Síden él, (tudebenko13@gmail.com); BENKO PÁL, a Füleki Gimnázi-
um tanára, Síden él (benkopali1@gmail.com); BESE LÁSZLÓ, Selye János Egyetem Történelem Tanszékének adjunktusa (besel@ujs.sk); CSICSAY 
ALAJOS, közíró, nyugalmazott pedagógus, a Katedra Társaság korábbi elnöke, Párkányban él (csicsay.alajos@gmail.com); FEHÉR ÁGOTA, 
a Károli Gáspár Református Egyetem Pedagógiai Karának oktatója, Budapesten él (feherago@gmail.com); FERENC VIKTÓRIA, a Nem-
zetpolitikai Kutatóintézet munkatársa, nyelvész, Budapesten él (viktoria.ferenc@bgazrt.hu); GYÖRGY SZILVIA, tolmács-fordító, Csábon 
él (gyorgy.sziszi7@gmail.com); KISS BEÁTA, a Szlovákiai Magyar Pedagógusok Szövetsége munkatársa, ÖLVECZKY KALMÁR MÓNIKA, a 
Comenius Pedagógiai Intézet pedagógiai főmunkatársa, Komáromban él (olveczky.kalmar.monika@comeniuspi.sk); PAP FERENC, a Károli Gáspár 
Református Egyetem Pedagógiai Karának dékánja, egyetemi tanára, Nagykőrösön él (pap.ferenc@kre.hu); PETRES CSIZMADIA GABRIELLA, a 
Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem, KeTK docense, a Katedra főszerkesztője, Hidaskürtön él (gpetres@ukf.sk, katedra.szerkesztoseg@gmail.com); 
PINTES GÁBOR, a Nyitrai Konstantin Filozófus Egyetem Pedagógiai Karának dékánja, a Katedra Polgári Társulás elnöke, Dunaszerdahelyen él 
(gpintes@gmail.com); RÁKÓCZI KRISZTIÁN, a Nemzetpolitikai Kutatóintézet munkatársa, politológus, Budapesten él (krisztian.rakoczi@bgazrt.hu); 
RANCSÓ ANDREA, a Tarczy Lajos Alapiskola Hetény pedagógusa, a Felvidéki Értéktár Bizottság elnöke, Hetényben él (rancso.andrea@ertektarak.sk); 
SCHULCZ PATRIK, nyelvész, szociolingvista, Freelancer, Dunaszerdahelyen él (schulcz.patrik@gmail.com); SZABARI ERIKA, az Arany János Re-
formátus Általános Iskola tanítója, református hittanoktató, Nagykőrösön él (szabarierika@gmail.com); SZETEY SZABOLCS, a Károli Gáspár Re-
formátus Egyetem Pedagógiai Karának intézetvezető egyetemi docense, Budapesten él (szetey.szabolcs@kre.hu); TÁTRAI PATRIK, az ELKH CSFK 
Földrajztudományi Intézet munkatársa, geográfus, Budapesten él (tatrai.patrik@csfk .org)
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Könyvet a szórványba!

 A határokon túl, az etnikai tömbökön kívül, szórványban élő magyaroknak 
kiemelten szükségük van az értékes irodalomra az anyanyelv megtartásához.

  A „Könyvet a szórványba!” mozgalom 
célja ezen könyvek kiszállíttatása a kinti 
családoknak a kérelmezők, az iskolák és 
az egyházak segítségével.

  Ha valakit érdekel ez a könyves mozga-
lom, többet is megtudhat róla a honla-
punkról (www.konyvetaszorvanyba.hu).

  Olyan tanárokat és más érdeklődőket 
keresünk szervezőnek, akik önkéntes 
munkával részt szeretnének venni az 
elosztásban és a szállítás szervezésében.

  Akit érdekel ez a nemes ügy, 
jelentkezzék az e-mail-címünkön: 
konyvetaszorvanyba@gmail.com


