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$zeretetre flk, mint bárl,
lurzrvlusA furcsa vise
Mint mindenki más, ők is
szeretni akalnak és szeretet-
re vá8ynak, csak tem biztos,
hogy ezt ki is tudják fejezni,
Az autizmus okairól, az au-
tista gyerekek elfogadásáról
tartott szakmai rendezvén}t
Szekszárdon az,Esőmanók"
Tolna Megyei Autista
Gyermekekért Közhasznú
Egyesül€t.

steinbach zsolt

Ákos időben kezdett bes7(il n i, ( k)
rnísfél-két éves korára olhugyta
a szókincsét. kezdett furcsán vl
selkedni: u8Fn nem repkO(l(dl,
nem for8ott körbe-körbe, de
például na8yon szerette a ,,büZ-
géket1 a nadzagon ló8ó .iátéko,
kat, amiket pör8etlri lehet€tt.
szülei 2,5 éves koniban fordul-
tak szakemberhez. R,á egy évre

szándékos: fejlődési zavarbóI ered

kapták meg a diagnózist autiz- , 
-...§}iWIW 

-m

musról van szó. Ákos egy Tolna Ószi Tamásné és Be.nhaídt kíisztina, a Tolna mes/ei 
"Esömahók, egyesülét alelnöke a szekszárdi f6iskolai kar épületében renaelmegyei kisfiú, ma már 7 éves.

Nincs egyedül a probtémájával, il' .1 
1."]"".r::j^:1T:::c^Yl|. viszont már sokkal üpikusab.

Ma8yarorszá8on a lakosság kb. írapról a másikra tanult mes bi- .'^"-:;:' '

esy százalékaélezzel a fellődósl . -,---:---:-:-.,n,r"i. iiái"^iiiaü";;óbá"fiái. ban látszanak rajta az auüzmus

;J";;. -'""'** nagy tii.relemmel, hosszú !dő ;#;#;i.;;;i;":^""-"*'' ieeleí-Van,amikorütomraj---'-1'*' . . ,, alatt tudták mestanílani neki. ""j:' ''-'"::' , ta. hosy nagyon szeretne úgy

*.í.T"HTT"ri}ili,H N{ost e.lsós, az,elytk Tolna ;; ,.["Hu#i§ij§,i,áiifii'íi: to,"t""o'ni u'ibuniexr,ez,-anoéil

;;;; álilffi."i"i#ffi; 8yei iskola syósypedasósiai ta- ',';";--';;'-- .,_. tólük látta, ahosy ők csinálják,

_ #;Há;;;i.#Hl"*T: golatara F[loiíelles"ihöo. L:_i""l i"#"'X"ió-uJ"X'"ffii}: oe nem.képes rá. t,létra vannat<

mrfi" 
"",,iiiráá?iá. 

ii]rii" . 
Oszi Tamásné szerlnt naey.on *i# aiirr?á, ,ro"r.i"..r.j 6r i"- ilr.enptttanatok - fogalmazott a

rruisné. az"Autizmus iiaoít*lnu c|ÍeTo a 8Yakortal az e8Y€s-lsl(o- szédkészsáesel fos rendelkez- nu edesan}Ja'

eje:rii-:r:ll;19H_Niil líljf.l"iffiii'ilí"giii.,1]íl,fl; :iri;i*i:lit:l"::*:r-x .,;.ft*ffi:*#-gi:#:
i.,l/i!.rqplüürfő i";;"*fi*ilő"H"t_;x13l 'ii"li;i,^,*yl lö:§l **-*":á*fi*"ffi*\##*
31Í*T'§-"1Ti:^tr9TP hetetlennek érzimag,át, és meg- ::"^'.T^_T:|*1"^8"_::.'u,]"['^|{ Íant, axr.orboldognakéiezzükbcveffe szaDon. sDonalls vlsel. . Y - ," meslelennet - szopezle le UsZr;'','.'1" :':,--i'' :'-*::, '':; kérla szülót. hosv visve el más- ;*'';^;";', ;-"'-:,- "-;:.;; nnsunkat. lyen életet szeretne
Keoe§eraPnvat. vlszont,'elenlos h.vá a sverákéi'Gva'úorl az ls. lamasn€'.A nalmozonan serult 

,ui,áouta .irrdan arber. Ez au-ereomenveKfi lenet ele,rnl_ Az .,,,,, ,.", emDereK ls tuünaK vammtlven*::"*"i"'-' ;:'',',:';"'- :': különösen a kamaszoknál. hosv -"'";';:'^; ---':*" -^-".:;'';' tizmusban ls biztosíüató de eh-aullzmusDiln enntBtteken l(l_ ., ", munkat veseznl. erre szuKse- :-::':;;'-"--".., - "-;"^"' . ;'; csúlbllák. bántlák autizmus- -:;"^']-' '""-".'-'..,^- ---'-- hez néha erőteljes védőkörnye-
\rljflrol nem HtszanaK az €ltéró .,. : . -,: - .. suk,ls van. Az auaEos. vaEv

Plí:l,:L,l :,r:l%:** líl.:]lllíi;iffiflT:il:fr'"ffi 1pq"l_f:]l!,i1,:.]l*l{:lll- 1Tdiffi#''".ffi}TJ'f,:í::
Kr, mTt.Ta:,eT'.Dere\'.8Y_9.1|.| ; ió szándék. de més a szaktu: rÓk bármilYen szakmat elsaja- A szakember szednt van-csa vlselKmcsuKcÍ a xlu|nlnx ''s,em mindg, me!íebtO erO- tith.aln*, TS_*'i]YT"t]]i| i nak, aktk úgy gondolják, hogy
nehezebben fugadJák €t. EZért is ioxni.ox noltiit-In.nóorru,u,lan szakteruletukon. Mlní peldaul 

az autizmusbarr érintettek nem
',"j::: "1T"Í':T:T_:,,e.s.i^T:8; feladat elé kerühóek a peda- al.a hires amenkai Protesszor, úgy éreznek, nem azokra a dol
::::^1'_1"]::,:'::TT:,1T:1 gógusolq kúlönösen u .ui ,,tu- aki 8Yerekkorában az autiz- gőkra vágynak, mlnt minden
nem szanoeKos, nanem leloúe$ [uiékor; idóm"o uarmlnc'iős mus súlyos tlineteit mutatta. _ ömber. Dé ez tévedé si az avtlz_
-',TTi."^'::'__^,. ^, osztályban egy §ilyos feilódési A{9:1 :.1"lÍq me8érto Csalad mus megakarlályozhatja a bel-

".5YllT1l]i]jffjTl ,au*úun szinueoá, másképp v_eszikórúl,Megprobaljákazele- 
só atapötott xifélezését, iuewe

llT11":')""jl,"l.'1ll]I1.1el] mmnun*aO, speóláus p.ü 1$"túfl |l"T^l,.,l3{."3* *i, eirrrerex uólső úpota-
::1,T_1Y:::8Y":TI^YI11' .u.ot igénylő' gybrekkel xiiro"n t'lTY',Tm': o,9 ,:'9lli9{_li, Trak pontos megértését. ViizontovonoKneK sem: Z) Tos csonorÍ- ̂  ;Ialkoinl erőiieliü fetaOar. Tl ]:]:ry:.'l'- i'Y'IT|'_'P ez nóm jelentl izt, hogy ők nem

:T_*T::l,"l:*'_31:§Tbj "*nffi,*i;:ffi'ffi"";á"i;* 1\*j8ényelhez.is:d:rle]nre" ilHi'Ry szeretnek, és nem

::,T':,8]_:li:"'^:.:fi'j]^§i; nestá áá kirakia az ör.rJ. d"Tjk"nn"1*l'1:1'",,, . uŐ"",rí vágynak á szeretets

i'il..fliff;.;:il§;;,i'fl|'}'_ ."or. u.it ut. Fél nan alatt meg- ^-::rT.'fiifií:'i,iil'111 .ö'ninűa,xiioa..
ff,i"ii.á]'§iui1,1,§Xi1",iilöi :*l.^í:nT]f:1*:":":,* l|li,iu" o.,"r,.it, puszi. küld,
dolgot, például az éüezést, 

'z Irulo8epes e8eret' Peolg ra'zonj 
moso|yog, kifeleieiten üdám

öltözködést is speciáIis módon, cyerek. Tágabb környezetben


