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Téma: Egy személyes élményem, történetem egy fogyatékos diáktársammal, emberrel, 

parasportolóval kapcsolatban.  

Élet egy értelmi fogyatékos testvérrel 

Van egy nővérem, 18 éves, enyhe értelmi fogyatékos.  

Két féle ember van, amikor ez a téma szóba kerül, vannak azok, akik kíváncsiak, kérdeznek, és 

vannak azok, akik inkább tabuként kezelik.  Sokszor kérdezik, hogy milyen így az élet, de ha a 

legegyszerűbben kéne elmondanom milyen egy értelmileg akadályozott emberrel élni, úgy 

lenne a legegyszerűbb, hogy sokszor kell nővéreként viselkednem húga helyett, de már teljes 

mértékben megszoktam, mivel ebben nőttem fel. Számomra ő nem egy „fogyatékos ember”, 

hanem a testvérem, és így is tekintek rá. Ugyanúgy veszekedünk, beszélgetünk, szeretjük 

egymást, mint más testvérek. Sok türelem kell, sokszor teljesen máshogy látják a dolgokat, naiv 

emberek, mindig vigyázni kell rájuk, ami egyre nehezebb ahogy nőnek fel. Potenciális 

áldozatok, kihasználják, átverik, bántják őket, és még sorolhatnám. 

Kezdetektől napjainkig 

      Úgy kezdődött az egész, hogy 3 éves korában még nem akart, nem tudott beszélni a 

testvérem. A szüleimnek ez gyanús lett, ezért elvitték kivizsgálni, ahol megállapították, hogy 

enyhe értelmi fogyatékos. Később dühkezelési problémái kezdtek kialakulni, amik szerencsére 

mára elmúltak (ez nagyjából 13 éves koráig tartott).  Elkezdték mindenféle fejlesztésre vinni 

őt, az 1. osztályt sima általános iskolában kezdte, mivel elég korlátozottak voltak a lehetőségek. 

A 3. osztályt a GYEK-ben kezdte, ide 2 évig járt, de nem volt a legmegfelelőbb, ezért az iskolát 

újra hagyományos általános iskolában folytatta. Amikor 8. osztályos lett és elérkezett a 

felvételi, neki nem kellett megírnia a központit, speciális iskolákba ez nem követelmény.  

Jelenleg a Miskolci SzC Martin János Szakközépiskolája, Szakiskolája és Készségfejlesztő 

Iskolájába jár, számítógépes adatrögzítő szakon van, most fog júniusban vizsgázni. Ha ezt a 

szakot elvégezte, péknek fog tanulni szintén ebben az intézményben. Nagyon várja, ő 

választotta ezt az irányt, hogy szeretne továbbra is tanulni és képezni magát. Sima általános 

iskola után óriási megkönnyebbülés volt az, hogy végre olyanokkal van, akik nem nézik őt ki, 

és megfelelő oktatásban részesül. Mivel enyhe értelmi fogyatékos, ezért sok sikerélménye van 

az iskolában. Sok-sok versenyen járt már, ahol általában szép helyezéseket ért el. A tanárai is 

nagyon szeretik őt, szorgalmas és lelkiismeretes diák.   



Oktatás 

Speciális oktatásban részesül, teljesen más dolgokat tanulnak, mint egy hagyományos 

középiskolában. Más tempóban haladnak, máshogy magyarázzák nekik a tananyagot. Jelenleg 

a digitális oktatás megnehezíti ezt, sokkal nehezebb így tanulniuk, főleg, aki mondjuk 

súlyosabb fogyatékossággal él. Egy szak átlagban 3 éves, ezeknek legvégén vizsga van. A 

vizsgákra általában 20 tételt kapnak, ezt kell megtanulniuk. A vizsgának van szóbeli és 

gyakorlati része is, de még mindig nem tudni, hogy lesz lebonyolítva a jelenlegi helyzet miatt. 

Kapnak ösztöndíjat is, adatrögzítő tagozaton nem jár, de pl. kertész és pék szakon igen. Ezt jó 

dolognak tartom, legalább lesz egy kis tapasztalatuk a pénzzel, ennek beosztásával, ez a 

későbbiekben jól fog jönni. Én azt hiányolom, hogy olyat nem tanítanak nekik, amit az életben 

való helyzetekben tudnának felhasználni, ez marad a család dolga megtanítani, de sajnos ez 

sokaknak gondot okoz, vagy nem fektetnek erre kellő hangsúlyt, esetleg ők sem tudják, ezt 

hogyan kéne megtenni.  

Mindennapi élete 

Szerencsére átlagos tinédzser életet él. Nagyon szeret sorozatot nézni és zenét hallgatni, 

szabadban lenni. Családcentrikus, szeret besegíteni a háztartásban. Házias, szerencsére teljesen 

önellátó, és a házimunkák többségét is ügyesen végzi. Digitális oktatás alatt is szorgalmas 

maradt, vannak hullámvölgyek, de a jelenlegi állapot még az ép fejlődésmenetű diákoknak is 

megterhelő. Sokszor érzi magát elveszettnek, ilyenkor segítünk neki, hogy visszaálljon minden 

a maga rendjébe. Hamar fel tud adni dolgokat, de egy kis bíztatás gyorsan visszazökkenti őt.  

Jövő 

Remélhetőleg a későbbiekben is jól fog tudni boldogulni, talál magának egy jó munkát, és 

elkezdheti az önálló életét. Lesznek akadályok az nagy betűs életében, de amíg tudunk, mellette 

vagyunk a mindennapokban, és ha arra kerül a sor, hogy elköltözik, akkor is mindenben 

segítjük. Reméljük, hogy sikerül majd párt találnia, és családot alapítania. Egy szerető társ 

mellett erre minden esélye megvan, hiszen nincsenek olyan problémái, ami ezt meggátolná, 

ellenben mondjuk a Turner szindrómával, vagy súlyosabb mozgásszervi fogyatékossággal. 

Természetesen ez bármilyen fogyatékosságnál problémát jelent, a jövőtől való félelem a 

szülőkben és bennünk, testvérekben is megjelenik. Hiszen szüleink és mi sem élünk örökké, és 

az ember mindig a legjobbat szeretné a családtagjának. Én csak azt tudom remélni, hogy boldog 

öregkort fog megérni velünk együtt, gyerekek és unokák körében. 


