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Daniss-Bodó Eszter vagyok, 35 éves, jelenleg sajtó- és kommunikációs referensként dolgozom. 

Korábbi munkáim során többnyire fordítással (számos cikk valamint a Ellen Notbohm: Tíz dolog, amit 

minden autizmussal élő gyermek szeretné, ha tudnál), írással és kulturális szervezéssel foglalkoztam.  

 9 és 7 éves gyerekemet két éve újra Budapesten nevelem. Egyikük kevésbé, másikuk súlyosabban 

érintett, mindketten ép értelműek. Kétszer mentem éltem át veszteséget, kétszer engedtem el a 

vágyaimat, és álmodtam újra, vagyis inkább azt mondanám hagytam nyitott kérdésként az életet. 

Virág most többségi általánosban tanul kitűnő eredménnyel, Ábel egy többségi iskolában, egy 

speciális csoport diákja szeptember óta, kommunikációjában akadályozott. Öt és fél évesen, 

visszaköltözésünk után kerülhetett óvodába itt, Pesten. Az arckifejezések, érzelmek felismerésével 

egyidejűleg számolni, írni és olvasni tanul. Rendkívül gyorsan fejlődik, eklatáns példája az autizmus-

specifikus ellátás csodáinak. A két gyerek ugyan arról a pontról indult, azonban teljesen máshol tart-

itt pedig a korai integráció jelentőségét látom, a nagy még belefért a falusi ovi kereteibe, a kicsi pedig 

már nem. Sokáig éltünk falun (Kajárpéc, Győr-Moson-Sopron megye), így a spektrum, és az országon 

belüli ellátottság mindkét végét láttam, látom. Magánemberként minden lehetséges fórumon 

igyekszem kiállni a korai felismerés és fejlesztés mellett mind a diagnózis előtt álló szülők, mind az 

oktatási intézmények felé. Elkötelezett vagyok a nem érintettek körében történő szemléletformálás, 

ismeretterjesztés ügyében. Éppen ezért igen mondtam, mondok minden megkeresésre a média 

részéről. Ábelről, rólunk több riport, interjú jelent meg eddig (Kisalföld, ÉVA magazin, HVG Nagyítás, 

MTV1 Esély-készülőben), valamint Facebook oldalamon is rendszeresen írok, posztolok nyilvánosan 

fejlődéséről, kisebb és nagyobb lépéseiről, aminek sokan szurkolnak. Azt gondolom, hogy érintett 

szülőként, családtagként, barátként, és közösségként felelősségünk az autizmus állapotának, 

körülményeinek, sajátosságainak és velejáróinak minden adandó alkalommal való proaktív 

kommunikálása, és jogaink érvényesítése. Amennyiben ez elmarad, nem kérhető számon sem a 

környezeten, sem más tényezőn a helyzet általános felismerése, jobb kezelése, nehézségeinek 

elismerése, és ennek okán javítása. A szemléletformálás pedig, eddigi tapasztalataim alapján, 

legkésőbb az oviban kezdődik. 

Szeretnék az AOSZ keretein belül a kommunikációs stratégia formálásával, a meglévő és 

továbbiakban elérhető felületek kiaknázásával foglalkozni. A kommunikáción belül fontosnak tartom, 

hogy az érintettek, tagok - és az AOSZ közötti, valamint az érintettek - nem érintettek csoportjai 

között lévő párbeszéd új kereteket kaphasson, illetve elindulhasson. Ehhez az eddig meglévő 

kommunikációs csatornákat nagyobb intenzitással lehetne használni, az eddig még érintetlen 

felületeket is óhatatlanul be kell vonni. Azt gondolom, hogy a kiforrott szemléletváltáshoz sok idő, és 

sok aktív szereplő kell. Az óvodától az egyetemig, aktív pedagógiai intézményekig, munkahelyekig. De 

ahányszor megpillantok egy platánfát a Margit-szigeten, biztos vagyok benne, hogy azok árnyékát 

sem maguknak szánták az ültetők, hanem az ötven, száz évvel utánuk következőknek. Ennyi 

türelemre talán mégsem lesz szükség. Közös gondolkodásra, szándékra annál inkább. Igyekszem a 

lehető legjobb tudásom szerint hozzájárulni az autisták és családjaik életminőségének javításához, és 

számítok mindenkire a közös feladatban, akinek számít. 


