
A  könyv  illusztrációjaként  az  alkotók  videófilmet  is  készítettek  azonos
címmel. Ennek megtekintése külön élményt jelent, azon túl, hogy a statikus
ábrák megelevenednek és könnyen érthetőkké válnak a filmen (Szaffner Gyula
és a szerzők munkája).

A könyv  megvásárolható  a  „Kasznár  és  fiai”  Tankönyvboltban  (1061
Budapest, Székely Mihály u. 8., telefon: 1228-288, illetve 1071 Budapest,
Damjanich u. 58.,  telefon: 322-1485).  A filmet Szaffner Gyulánál  (1071
Budapest, Damjanich u. 43-45. sz. alatt, a stúdióban) lehet beszerezni.

Jó szívvel ajánlhatjuk kollégáink könyvespolcára és gyakorlati munkájuk-
hoz segítségnek ezt a használható és szép kivitelű könyvet a filmmel együtt.

Pákozdiné Kenderessy Katalin

Fogyatékos gyermekek
lóháton és íjjal a kézben

Az első pillanatban talán
eretnek gondolatnak tűnik föl
sok  szülő  vagy  fogyatékos
gyermekkel foglalkozó neve-
lő szemében, amiről a „Terá-
piás célú lovagoltatás és íjá-
szat” című könyv szól. Ösz-
szeállítója, a Daniló SE mun-
kacsoportja  nem kevesebbre
vállalkozott évekkel ezelőtt, minthogy a középsúlyos értelmi fogyatékos gyer-
mekek fejlesztése érdekében bevezessen egy eleddig ismeretlen terápiás mód-
szert:  a gyógyító lovaglást.  A ritmusos mozgás,  a ringatás hiányának káros
hatását  a  gyermeki fejlődésre ösztönösen már jó ideje sejteni  lehetett,  de a
ringatást, mint gyógyító eszközt csak a legutóbbi időkben kezdték alkalmazni.
Ugyanígy viszonylag  rövid múltra  tekinthet  vissza  a  lovaglás terápiás  célú
alkalmazása,  amelyet  századunk harmincas-negyvenes  éveiben  kezdtek  fel-
használni a nyugati magánklinikák egyes pszichiátriai esetek kezelésére, mint
kedélyállapotot javító módszert. A kezdeti tapasztalatok nyomán azután mind-
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inkább alkalmazni kezdték a lovaglást egyes idült
betegségek kezelésére, a jobb mozgáskoordináció
megvalósítására is.

Az érzelmileg sérült emberek lovagoltatásánál
szerzett jó tapasztalatok vezettek el oda, hogy az
értelmi fogyatékos gyermekek érzelmi-értelmi fej-
lesztésében jobb mozgáskoordinációjuk kialakítása
érdekében bevezessék a lovaglást a külföldön szer-
zett  jó  tapasztalatok után  nálunk is;  1986-ban a
Dohány  utcai  Foglalkoztató  Iskola  szervezett  a
Nemzeti Lovardában, majd 1992-től a Daniló Sport-
egyesület az üllői Dóra-majorban terápiás célú lo-
vaglásokat.

A Daniló SE munkacsoportja által elkészített könyv didaktikusan, jól tagolt
formában ismerteti a terápiás lovaglás hatását a középsúlyos értelmi fogyatékos
gyermekekre, a feladatok végrehajtásához szükséges emberi és tárgyi feltételek
kialakítását,  egy-egy  foglalkozás  vagy  foglalkozás-sorozat  megszervezését,
hangsúlyozva, hogy a lovagoltatás optimális feltételek esetében — ha a terápia
nem csupán a tényleges lovaglásra korlátozódik, hanem nyugodt körülmények
között lehetővé teszi, hogy a fogyatékos gyermekek társaik felkészülésében, a
lovak ápolásában és a környezet kialakításában is részt vehessenek — a tényle-
ges célt szolgáló egyéni fejlesztésen kívül a szocializációban is nagyon fontos
szerepet játszik.

Hasonló előnyöket tulajdonítanak a munkacsoport tagjai az eredetileg in-
kább  kiegészítő  foglalkozásként  alkalmazott  íjászatnak  is,  amely  nem várt
módon képes fejleszteni a szellemi és testi állóképességet és a kisebb társasággal
való együttdolgozás révén a nagyobb mértékű szocializációt is.

Az  elsősorban  szakmai  olvasóközönség  számára  létrehozott  könyvet  na-
gyon jól egészítik ki a mellékletek, amelyekben a terápia gyakorlati megvaló-
sítása iránt érdeklődők lovaglási gyakorlatrendszereket, hosszabb programokat
találhatnak, és megismerkedhetnek a terápiás lovaglásban gyakrabban használt
kifejezésekkel.

(Daniló SE Munkacsoportja: Terápiás célú lovagoltatás és íjászat, Buda-
pest-Üllő, Dóra-major kiadás, 1995. Belső kiadvány, ármegjelölés nélkül.)

Rosta Katalin
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