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Megkérdeztük

A MIKROFONT CSERÉLTE AZ ÜGYVEZETŐI SZÉKRE

PÉCSI ISTVÁN A MAGYAR TURF SZEPESIJE

ÖN MILYEN ÁLLATOT
VISELNE EL A SZOMSZÉDBAN?

Pécsi István eddigi PR- és marketing vezetőt, szakkommentátort nevezték ki október 1-én a
Kincsem Nemzeti Kft. és a
Magyar Lóversenyfogadástszervező Kft. élére ügyvezetőnek. Az ismert lóverseny szakkommentátor érzi a feladat súlyát, és tudja, hogyan lehetne
ismét nemzeti sport a lóverseny Magyarországon.

– Milyen tervei vannak friss ügyvezetőként?
- Fel kell lendítenünk a magyar lóversenyzést, be kell kapcsolódnunk az európai vérkeringésbe! Meg kell újulni erkölcsileg, gazdaságilag és szakmailag
egyaránt. Ez az elvárása az engem kinevező Seszták Miklós fejlesztési miniszter
úrnak is. Hosszú távon a lóversenynek
el kell tartania magát, sőt, nyereséget
kell termelnie. Jelen pillanatban közel
másfél milliárdos mínusszal működünk,
azaz látható, a feladat nem könnyű.

tanuló

– Minden állatot elviselnék, nagyon szeretem őket. Nekem is
van hörcsögöm, halam és kutyám, a szomszédban is él egy
kutyus. Egzotikus állatokat nem
szeretnék „szomszédnak”, egy
pókot például agyon csapnék.

Feri,

tanuló

– Szerintem semmilyen állat
nem zavarna. Panelban lakom, nekünk sajnos nincs saját állatunk, de van pár cica a
környéken és kiskutyák a
szomszédban. Néha ugatnak,
de nem zavarnak.

Zita,

konyhás
– Hogyan lehet ezt ledolgozni?
– Muszáj továbbfejleszteni a fogadási
rendszert! Vicc, hogy még mindig nem
lehet interneten keresztül fogadásokat
kötni. Már ennek bevezetése is sokat
lendítene anyagilag a magyar lóversenyen. Folytatjuk a megkezdett együttműködést a francia fogadásszervezővel,
már most is közvetítünk délutánonként
fogadható francia futamokat, de az igazi az lenne, ha nemcsak az itthon feltett
pénzekből fizetnénk a nyereményeket,
hanem a közös nyereményalapból, ami
jóval nagyobb osztalékokat jelentene a
hazai fogadók számára, megnövelve a
mi bevételeinket is. Jövőre tervezünk

egy nagyszabású, háromnapos lóverseny hétvégét, ennek fókuszában az
ügető és galopp Derby-jei lesznek. Lesz
egy kétnapos nemzetközi lóverseny
weekend is, és persze megtartjuk a már
megszokott, tömegeket vonzó Ügető
szilvesztert is. Versenyzőként, futtatóként és a cég dogozójaként is folyamatosan elégedetlen voltam a versenypályák minőségével. Most javítjuk a tréningfeltételeket, hogy a rendkívül drága
lovak jó talajon készülhessenek. Rendet,
minőségi és színvonalas lóversenyzést
szeretnék és azt, hogy minden benneés érte dolgozó jól érezze magát.

Kőmíves Péter

– Egy oroszlánt vagy leopárdot
nem szeretnék, de a kisebb állatokkal nincs baj. A hüllők
sem zavarnának, amíg nem
jönnek át. Nekem is vannak
patkányaim és cicáim és korábban kutyust is tartottam.

József,
lakatos

– Falun nőttem fel, rengeteg állatunk volt, most sem zavarna,
ha a szomszédban lennének.
Tartottunk tehenet, tyúkot,
birkát, kakast mi is és a szomszédok is, így hozzájuk vagyok szokva.

Fotó: Máté Krisztián

– Az ön lóverseny közvetítései világszínvonalúak, bátran kijelenthető, hogy ön a
magyar turf Szepesi Györgye. Most viszont új feladatot kapott: ügyvezető igazgatóként nemigen lesz módja mikrofon
mögé ülni.
– Sajnos ez nagy bánatom, de azért alkalmanként igyekszem majd közvetíteni.
Tudom, mennyit köszönhetek a szpíkerségnek, amely ismertté tett, ráadásul a
szenvedélyem is.

Margaréta,

Önkormányzati Tájékoztató

A hangok birodalma, avagy a logopédus „felségterülete”
A logopédus szakma számára fontos összejövetelnek adott helyszínt a XVIII. kerület
október 15-én a Pedagógiai Hét keretében megrendezett Egy csepp a tengerben című
logopédiai konferencia. A rendezvényt a Fővárosi Pedagógiai Szakszolgálat XVIII.
Kerületi Tagintézményének munkatársai és logopédusai szervezték.
Nem beszél. Nem értik. Ezekkel
a problémákkal fordulnak leggyakrabban a szülők a logopédushoz. A szép beszéd eszköz
lehet arra, hogy üzenetünket tolmácsolja a másik ember felé. A
pontos, tiszta artikuláció megkönnyíti a beszélő helyzetét és a
hallgató partner számára is élvezetessé teszi ezt a kommunikációs formát.
– A beszédtanulás során a kisgyermek elsajátítja, begyakorolja
a helyes nyelvhasználatot. Éppen
ezért nagyon fontos, hogy sok
szóbeli élmény érje: sokat beszélgessenek, mondókázzanak,
verseljenek együtt és sok mesét
olvassanak neki a szülei. A gyermek így maga is állandóan próbálgatja, gyakorolja az anyanyelvét – mondta el Karayné Pavalacs
Zsuzsa logopédus, a Fővárosi
Pedagógiai Szakszolgálat XVIII.
Kerületi Tagintézménye munkatársa. – Ugyanez történik azokkal a gyerekekkel is, akiknek segítség kell a beszédtanuláshoz, a
helyes hangképzés elsajátításához. A logopédus által kialakított
beszédmozgások, hallási differenciálások, készségfejlesztő
gyakorlatok a szülők segítségével
(akik rendszeresen gyakorolják
ezeket a gyermekükkel) szépen
beépülnek a kicsik beszédébe,
egyre szebben és tisztábban kezdenek beszélni. Természetesen
ez egyénenként változó, akár
hosszabb folyamat is lehet, de
nem szabad türelmetlennek lenni, időt kell hagyni az idegrendszeri érésnek is. Ezért ne siettes-

sék a gyerekeket ebben a folyamatban a szülők. Tehát türelmes
otthoni gyakorlás a logopédiára
járó gyermekek esetében a siker
kulcsa.
A Fővárosi Pedagógiai Szak
szolgálat XVIII. Kerületi Tagintéz
ményének logopédusai a kerületi óvodákban és általános iskolákban végzik munkájukat. A
szeptemberi beszédszűrés során
közel 2400 gyermeket hallgattak
meg a szakemberek.
A megszűrt óvodás korosztálynak csaknem a fele beszédterápiára került, emelte ki Karayné
Pavalacs Zsuzsa logopédus. –
Sokan kérdezik: vajon mitől van
ennyi beszédhibás gyermek?
Ennek több oka is lehet – mondja a szakember.
– Kevesebbet beszélnek, beszélgetnek a családok, nagyon
felgyorsult az élet, ügyetlenebbek a hangképző szervek.
Ezeken túl a kollégáimmal a következő dolgokra hívjuk fel a
szülők figyelmét:
1. Csak a gyerekre figyeljünk,
amikor beszél! Várjuk ki türelmesen, amit mondani szeretne!
Ne beszéljen zárt szájállással, az
„orra alatt motyogva” a gyermek!
2. Szinte járványszerűen terjed
a beszédészlelési zavar ami azt
jelenti, hogy a kisgyermek szókincse igen szegényes, nem jutnak eszébe alapvető szavak, egyszerű utasítást sem ért meg. Az
is a beszédészlelési zavart jelzi,
ha nem a kérdésnek megfelelően
válaszol, nem tud megismételni
egyszerű szavakat sem hibátla-

nul. Ez azután az iskolába kerülve súlyos problémákat jelenthet.
A szülők nagyon sokat tudnak
ebben segíteni, hiszen a beszédészlelés fejlesztéséhez egyszerű
gyakorlatsorokat tartalmazó kiadványok sokasága áll a rendelkezésükre, például Goósy Mária
könyvei.

„Úgy érezzük, hogy amit
teszünk, csak egy csepp a
tengerben. Anélkül a csepp
nélkül azonban sekélyebb
volna a tenger.”
A Kalkuttai Teréz anyától származó fenti idézet volt az egész
napos logopédiai konferencia
mottója. A megnyitóban Kucsák
László, országgyűlési képviselő
az átalakításokat emelte ki.
– Elismerésre méltó, hogy a
kerületi logopédusok a világunk
állandó változásai mellett egy
szervezetileg is változó környezetben végzik munkájukat, nagy
igyekezettel.
Herneczki Márton, a Fővárosi
Pedagógiai Szakszolgálat XVIII.
Kerületi Tagintézményének megbízott vezetője René Maggire:
Kastély a Pireneusokban című
képével illusztrálta (ami egy tenger felett lebegő hatalmas sziklát
és azon egy kastélyt ábrázol – a
szerk.) a logopédiai munkát,
majd hozzáfűzte, a verbális kommunikáció könnyebbé tétele
nagy segítséget jelent az ilyen
problémákkal küzdőknek.

Mosányi Emőke, a Fővárosi Peda
gógiai Szakszolgálat főigazgatója

Tábit Sarolta klinikai szakpszichológus, a Pest Megyei Pedagógiai
Szakszolgálat Gyáli Tagintézményének igazgatója

A XVIII. kerületi Pedagógiai
Intézet vezetője, Tóthné Kővári
Csilla köszöntőjében hangsúlyozta, ez a program a Pedagógiai
Hét rendezvényeit színesíti, valamint jó lehetőséget biztosít arra,
hogy az óvodapedagógusok és a
logopédusok együtt dolgozhassanak a gyerekek előmenetelén.
Az előadások közül elsőként
Mosányi Emőke, a Fővárosi
Pedagógiai Szakszolgálat főigazgatójának prezentációja részletes
számadatokon keresztül mutatta
be a fővárosi logopédiai ellátást.
– Az idei év prioritásai közül elsődlegesen a nyelvi fejlődési elmaradás maradványtüneteinek
megelőzését tűzték ki a fővárosi
munkaközösségek – emelte ki a
főigazgató. A XVIII. kerületi logopédiai ellátást magas színvonalúnak nevezte.
Takácsné Nagy Judit logopédus, a Jól olvasom, jól értem című iskolások szövegértését fejlesztő kiadvány szerzője
Dombóvárról érkezett. Előadá
sában elmondta, a szövegértési
nehézség összefügg a beszédészlelési nehézséggel. A módszeresen felépített fejlesztés a szavak

szintjétől indul, a mondatalkotás
szintjére eljutva tovább lép a szövegalkotás szintjére.
A konferencia hallgatósága nagyon sok játékos ötletet kapott
ezen szintek fejlesztéséhez: például a magyar szólások és közmondások mindig más feladatba
beágyazva csiszolják a tanulók
nyelvi gondolkodását és verbális
kifejezőkészségét.
Juli, Robi, Lujza és a titkos
nyelv címmel Huba Judit gyógytornász, logopédus mutatta be a
Logopédiai mesék című, a
pszichomotoros fejlesztésre épülő mesekönyvét. Előadásában kiemelte, a mozgás, az ábrázolás,
az érzékelési csatornák segítségével ismerik meg a kisgyermekek az őket körülvevő valóságos
világot. – Ezért nagyon fontos,
hogy a gyerekek fára másszanak,
hintázzanak, megtapintsák a
környezet tárgyait. A szülők
gyermekükkel együtt ismerjék
meg a hétköznapok varázsát.
A bemutatott mesekönyv meséi segítik a tanult hangok beépülését a beszédbe és egyben a
kézügyességre, különböző észlelési területekre is fejlesztő hatás-

sal vannak a meséket kísérő feladatok.
Tábit Sarolta klinikai szakpszichológus, aki a Pest Megyei
Pedagógiai Szakszolgálat Gyáli
Tagintézményének igazgatója,
nagy örömmel érkezett egykori
munkatársai közé, hogy megtartsa Egy csepp figyelem a segítőknek című előadását. Többször említette, hogy aki ez életben több
dolgot is végez egyszerre, nagyobb eséllyel kerüli el a kiégést.
A kiégés okainak, lépéseinek a
számbavétele után egy fontos
tényre hívta fel a figyelmet: – Nem
a rendszer, nem a vezető, hanem
te vezeted ki magadat a burnoutból! A pedagógusok a személyiségükkel dolgoznak, a rendszeres
szakmai felügyelet, szupervízió, a
szakmai és etikai protokollok segíthetnek megelőzni a kiégést.
Nagyon fontos erőforrás lehet a
belső hit, a meditáció, az ima.
A konferencián közel 200 fő
vett részt. A szervezők köszönetüket fejezik aki a támogatóknak:
a XVIII. kerületi Önkormány
zatnak, a XVIII. kerületi Peda
gógiai Intézetnek és a Kondor
Béla Közösségi Háznak.
▲

