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Mindig fontos volt számomra, hogy hátrányos helyzetű emberekkel
foglalkozzak, így a munkám volt az életem akkor, amikor több mint 11 évig
halmozottan sérült gyerekekkel és felnőttekkel foglalkoztam Őrbottyánban egy
300 fős intézményben, majd pedig 2008-ban egy másik szakterületre kaptam
kirendelést, ez pedig a hallássérült emberek közötti lelkészi szolgálat.
Gyermekekkel és felnőttekkel, idősekkel és fiatalokkal is foglalkozom Budapest
területén. Úrvacsorás Istentiszteletet tartok hallássérülteknek és családtagjaiknak,
rendszeresen tartok Bibliaórát szociális otthonban és egy lakásotthonban,
valamint lelkigondozói beszélgetéseket folytatok. Munkám során nem csak
tanítok másokat, hanem én magam is tanulok az emberekből, helyzetekből,
problémákból, megoldásokból.
Évente tartok előadást iskolásoknak a jelnyelvről (érzékenyítő program), és igény
szerint tolmácsolok siketeknek istentiszteleteken, családi napokon, hogy ők is
részesei lehessenek a nagyobb egyházi közösségnek is. Lelkipásztorként a Fasori
Református Egyházközségben van a státuszom, itt szolgálati ágként működik a
hallássérültek közötti misszió (Krisztus a Király Református Jelnyelvi
Gyülekezet). Ez biztosítja a keretet arra, hogy a család kérésére meg tudom
keresztelni a hittanos tanulóimat, és konfirmációs felkészítést és
vizsgalehetőséget is tudok biztosítani hallássérültek számára.
A speciális szolgálatok végzéséhez továbbképzés szükséges, ezért a lelkipásztori,
orgonakántori, középiskolai vallástanári, ápolási asszisztens és a mentálhigiénés
szakember végzettségeimhez 2017-ben megszereztem a jelnyelvi tolmács
képesítést is. A súlyos fokban hallássérültek közül sokan használják a jelnyelvet,
és fontos, hogy a lelkipásztor is járatos legyen ebben szükség esetén.
A hitoktatás során fontos számomra a gyermek érdeklődésének felkeltése.
Figyelembe kell venni a gyermek képességeit, de nem csak a meglévőre kell
koncentrálni, hanem a jövőre is, tehát fontos a képességek fejlesztése. Óráinkon
az állami hitoktatásban használatos hittankönyveket használjuk. Ezekért nem kell
fizetni a családnak, és a tanuló megtarthatja az iskolai tanév végén.

Első és második osztályban munkatankönyvet használunk, felsőbb évfolyamokon
külön van a tankönyv és a munkafüzet.
A hitoktatás az első négy évfolyamon bibliai történeteket tartalmaz, felsőbb
évfolyamon hitvallási ismeretek, egyháztörténet is előkerül. Igény szerint van
lehetőség egyházi énekek tanulására, játékra (memóriajátékok, bibliai kvartettek,
puzzle, bibliai társasjátékok). Újabban nagy segítség az iskola részéről, hogy
számítógépet is használhatunk az órákon, hiszen a hallássérült emberek
megértését nagyban elősegítik a bibliai képanyagok, videók.
Tizenkét éve foglalkozok hallássérültekkel, sok felnőttet is ismerek
lelkipásztorként, tudom, hogy nem könnyű az élet hallókészülékkel. Így a
gyerekek tanításánál az is cél, hogy lelkileg is felkészüljenek az élet harcaira,
próbatételeire. Senkinek nem könnyű munkát találnia, és azt még meg is tartani,
sokszor kell nehéz döntéseket hozni, és ha valaki gyermekkortól hallja a bibliai
igazságokat, felnőttként eszébe jut majd, és segít abban, hogy melyik utat
válassza. A napkeleti bölcseknek a csillag mutatta az utat, hol van a kis Jézus,
nekünk pedig Jézus Krisztus, Dávid gyökere és ága, a szép fényes hajnalcsillag
mutatja az utat a nehéz és kilátástalannak tűnő helyzetekben.
Amennyiben a szülőknek kérdése van, keressenek bizalommal. Ha telefonálnak,
kérem, előtte vegyék fel velem a kapcsolatot e-mailben vagy sms-ben, mert fontos
számomra, hogy tudjam, ki keres.
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