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 » KRÓNIKA

A tenni, és nem a lenni a társadal-
munk mottója. Folyamatosan 

valami stressznek vagyunk kitéve, 
valami belső elvárásnak kell eleget 
tennünk. Elveszítettük a kapcsolódási 
pontot a természethez, az élet rítusa-
ihoz és önmagunkhoz. Sőt az ember-
társainkhoz is a járványhelyzet miatti 

szigorítások következményeként. Ez 
az új helyzet a legtöbb emberben egy-
fajta belső otthontalanságot váltott ki. 
Tradicionális indián technikákat is fel-
használ gyógyító munkájában Zsuzsi 
Rivière, aki jól menő kolozsvári pszi-
chológusi magánpraxisát hátrahagyva 
költözött Felső-Amazóniába. „Olyan 
emberek keresnek most pszichológiai 
segítséget, akik egyedül vannak, vagy 

akik nem egyeznek jól a párjukkal. 
Ők szenvedik meg leginkább ezt az 
időszakot” – fogalmaz Zsuzsi Rivière 
pszichológus, sámán a Székelyhon Tv 
Nézőpont című műsorában.

A marosvásárhelyi származású pszi-
chológus felrúgta jól menő kolozsvári 
pszichológiai magánpraxisát és Peru-
ba, a felső-amazóniai őserdőbe köl-
tözött. Ott ismerte meg férjét, akivel 

jelenleg együtt vezeti az Oka Wasi tra-
dicionális gyógyító központot. A helyi 
shipibo törzs mesternövényeket is fel-
használó sámáni gyógyítási technikáit 
alkalmazva segítenek pácienseiknek 
pszichés traumák feldolgozásában. 
Zsuzsi Rivière pszichológus-sámánnal 
Székely Blanka beszélget a Nézőpont-
ban pénteken, 12 órától a Székelyhon 
Tv YouTube-csatornáján.

Erdélyből dzsungelbe – pszichológus-sámán a Nézőpontban

 » A marosvá-
sárhelyi szárma-
zású pszicholó-
gus felrúgta jól 
menő kolozsvári 
pszichológiai ma-
gánpraxisát, és 
Peruba költözött.

Ingatlanvásárlásra készül az 
Erdélyi Magyar Látássérültekért 
Egyesület Székelyudvarhelyen: 
2018 óta dolgoznak egy magyar 
nyelvű speciális iskola létreho-
zásán, jövő évben már az első 
osztályt is elindítanák.

 » KOVÁCS ESZTER

N evet váltott és szervezeti fel-
építésében megváltozott az Er-
délyi Magyar Látássérültekért 

Egyesület (EMLE) az elmúlt időszak-
ban, továbbá felgyorsult az iskolalét-
rehozási projekt is – számolt be meg-
keresésünkre Butu-Arnold Csaba 
paralimpikon, az EMLE projektve-
zetője. A magyar nyelvű tanintézetet 
Székelyudvarhelyen hoznák létre, a 
beruházás összköltségét mintegy 
4,5 millió euróra becsülik. A ma-
gyar állam a Bethlen Gábor Alapon 
keresztül 500 millió forinttal (1,37 
millió euróval) szándékszik támo-
gatni a kezdeményezést. Az összeget 
teljes egészében az iskolaindításhoz 
szükséges ingatlan megvásárlására, 
átalakításra szánják, és megfelelő 
indokkal bármikor lehívható.

Viszont a számvetésből egyértel-
műen kitűnik, hogy önmagában 
csak az anyaországi támogatás nem 
lesz elegendő a projekt megvalósítá-
sához. „Fontosnak tartjuk ugyanak-
kor jelezni a magyar kormány felé, 
hogy a nagyvonalú támogatásuk 
mellett mi sem ülünk tétlenül, ha-
nem a helyi közösség is az ügy mel-
lé áll” – hangsúlyozta Butu-Arnold 
Csaba. Így tehát január közepétől 
adománygyűjtő kampányt indít az 
egyesület: a támogatásokat a www.
erdelyivakiksola.org weboldalon 

keresztül fogadják. „Addigra befeje-
ződik a weboldal átépítése, jelenleg 
azon dolgozunk, hogy képes legyen 
fogadni bármely országból az ado-
mányokat, illetve egyéb könnyíté-
seket is tervezünk. Természetesen, 
jelenleg is lehetséges az adomá-
nyozás” – részletezte Máté Zsolt, az 
egyesület menedzserasszisztense.

A megfelelő ingatlanok sorában 
szerepel a Városháza téren lévő, a 
volt Akarat Szövetkezet megürült 
épülete is, de az illetékesek szerint 
konkrétumokról egyelőre nem len-
ne időszerű beszélni. Ellenben a 
nagyberuházástól függetlenül jövő 
ősztől legalább 15–20 fős csoporttal 

elindulna a speciális, magyar nyelvű 
oktatás Székelyudvarhelyen. Mivel 
az országban nincs speciális tovább-
képző gyógypedagógusok számára, 
az egyesület Magyarországra küldött 
egy szakembert, aki befejezte mes-
teri tanulmányait, és a jövő tanévtől 
induló csoportot vezeti.

Romániában egyébként jelenleg 
hét speciális iskola működik, mind-
egyikben román nyelven zajlik az 
oktatás, csupán a kolozsvári intézet-
ben van olyan opcionális tantárgy, 
amelynek keretében magyarul is ta-
nulhatnak a gyerekek. Az egyesület 
felmérése szerint Hargita, Kovászna 
és Maros megyében összesen 193 ma-

SZAKKÉPZETT GYÓGYPEDAGÓGUS OKTATNÁ JÖVŐ TANÉVTŐL A SZÉKELYUDVARHELYI INTÉZETBE BEIRATKOZÓKAT

Magyar iskola jöhet létre látássérültek nek

Az egyik elképzelés szerint az Akarat Szövetkezet épületét vásárolná meg és alakítaná át az egyesület a székelyföldi városban
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gyar anyanyelvű látássérült, gyen-
gén vagy alig látó gyermek él, közü-
lük csupán tizenhárman tanulnak 
speciális iskolában, a többiek az 
integrált oktatásban vesznek részt. 
Ez utóbbi azonban rendkívül meg-
terhelő a szülőknek, és nehéz fel-
adat elé állítja a pedagógusokat is. 
Az egyesület munkatársai szerint a 
szegregált oktatásra is szükség len-
ne, legalább az elemi tagozatokon, 
hiszen ebben az időszakban a látás-
sérült gyerekek olyan képességek 
és kompetenciák birtokába jutnak, 
amelyek a későbbiekben segítenek 
majd nekik önállónak és önellátó-
nak is lenni.

 » A magyar 
nyelvű tanintéze-
tet Székelyudvar-
helyen hoznák 
létre, a beruhá-
zás összköltsé-
gét mintegy 4,5 
millió euróra 
becsülik. A ma-
gyar állam 500 
millió forinttal 
(1,37 millió euró-
val) szándékszik 
támogatni a kez-
deményezést.




