
Autista világnap Kecskeméten 

(Forrás: Kecskeméti Televízió) 

Az országban szinte csak Kecskemét maradt 
egyedüli városként, amely támogatja az autista fejlesztő csoportok működését. Évente több 10 

millió forinttal, annak ellenére, hogy ez nem lenne kötelező feladat, sőt az ilyen célokra 
fordítható pénz is egyre kevesebb. A péntek délelőtti kerekasztal beszélgetésen elhangzott, 

nagy problémát jelent a felnőtt autisták elhelyezése, és kezelése, erre ugyanis alig van 
alternatíva Magyarországon.  

Az autizmus nem betegség, hanem állapot, amin kemény és kitartó munkával lehet 
változtatni. Ehhez azonban rengeteg idő és türelem kell, valamint pénz, ami egyre kevesebb. 

Az autista gyerekekkel foglakozó intézmények évről évre kevesebből gazdálkodhatnak, 
ráadásul alig van már olyan város, ami önszántából, milliókkal támogatná az autisták fejlesztő 

foglalkozásait. 

„Lassan egyedül marad Kecskemét, mint megyei jogú város, aki fenntart autistákkal 
foglalkozó speciális intézményt, ez a Nyíri Úti Speciális Iskola intézménye, amelyet éves 
szinten több 10 millió forinttal támogat az önkormányzat”- mondta el dr. Zombor 

Gábor Kecskemét Megyei Jogú Város polgármestere  

Az igény pedig egyre nagyobb, hiszen a fejlettebb diagnosztikai módszereknek köszönhetően 
mind több gyerekről derül ki, hogy autista és nem szellemi fogyatékos. Ez azért fontos, mert 

különböző kezeléseket és foglakozásokat igényelnek. Kecskeméten a Juhar utcai Speciális 
Iskola foglalkozik autista gyerekekkel, 10 év alatt nyolcszorosára nőtt a csoportlétszám.  

„2000 első tanévétől indult az autista képzés, első lépésként öt gyereket tudtunk csoportként 

indítani, azóta már 40 gyereket gondozunk, óvodától szakiskoláig, és azon igyekszünk, hogy a 
szakiskolán túl is az ellátásukat el tudjuk látni.”- mondta el Balázs Jolán a Juhar utcai 
Speciális Iskola kollégiumvezetője  

Az igazi gond azonban nem az iskolás korú gyerekek elhelyezésével van, hanem azokkal, 

akik kinőtték az iskolát, hiszen azzal, hogy elmúltak 18 évesek, még ugyanúgy szükségük van 
gondoskodásra. És hogy ez mennyire megoldott Magyarországon?  



„Sehogy, vagy nagyon kicsit. Többnyire csak szülői kezdeményezésre létrejövő farmok, ahol 

az oktatásból kikerülő fiatal felnőtt autisták élhetnek, illetve gondozóházak vannak. Azonban 
azt gondolom, hogy jelen pillanatban ez nagyon nagyon kevés, ahhoz a számhoz képest, 

amennyire szükség lenne.”- mondta el Tóth Marianna az Autista Gyermekekért egyesület 
alelnöke 

Az autizmus világnapja alkalmából megrendezett kerekasztal beszélgetésen a fejlesztő 

pedagógusok a módszertancsere mellett, számos tapasztalatot is megoszthattak egymással, 
könnyebbé és hatékonyabbá téve ezzel egymás munkáját.  
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