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Cél: 

 A hozzánk hasonló sorsú fiatalok, hallássérültek részére lehetőséget 
biztosítani zenés, kultúrális, valamint társas közösségi programokon való 
részvételre. Hallássérültek és hallók közötti táncoktatás során felmerülő 
nehézségek miatt a hallássérült fiatalok lemaradnak a tánc és zene sokszínű 
világának megismeréséről. Mi ezeknek a műkedvelő fiataloknak szeretnénk egy 
táncos projektet megvalósítani. 

 Az ELTE-s hallgatók bevonásával közelebb hozni a hallók és hallássérültek 
közötti kapcsolatot, valamint a gyógypedagógiai hallgatók számára remek 
gyakorlati tapasztalatszerzés is. 

 Későbbiekben az ügyesebb tanítványokból fellépőcsoport kialakítása 
annak érdekében, hogy a hátrányos helyzetű fiatalok is megmutathassák zenei 
illetve táncos képességeiket, és lássák, ők is teljes értékű emberek. 

 

Bemutatkozás: 

 Mivel magunk is hallássérültek vagyunk, jobban át tudjuk érezni a 
hasonló sorstársú emberek helyzetét, egyéni tapasztalataink bevonásával jobb 
lehetőséget tudunk biztosítani a táncok betanításában. 

 A halló táncoktatók részéről sokszor hiányzik a türelem, valamint az 
empátia a hallássérültek felé. Ezek az alapvető tulajdonságok bennünk 
megvannak. 

Auffenberg András vagyok, 31 éves, mérnök-informatikus végzettséggel 
rendelkezem a PPKE-ITK-ról. Komoly szinten ismerkedtem meg a salsa és a hip 
hop táncstílussal, ezen kívül még belekóstoltam a latin táncok világába is. 
Fellépéseken és évzárókon is részt vettem, ahol megmutathattam táncos 



képességeimet. Két hires oktatótól volt lehetőségem tanulni, Mészáros 
Gergőtől (alias BooG-$) és Fajta Viktortól (páros break világbajnok). 

Auffenberg-Gál Marietta vagyok, 34 éves, már óvodás koromban jazz balettot 
tanultam, melyet később komoly szinten űztem a társastánc mellett. Ének-
zenei tagozatos általános iskolában végeztem.  Az egyetemi jelentkezésemre 
való felkészülésem során OKJ rekreáció és aerobic sportoktatói képesítést 
szereztem. Sikeresen elvégeztem az ELTE-PPK testnevelés-rekreáció szakot. 
Később tovább folytattam a tanulmányaimat a DRHE-n. Előbb teológiai minort, 
majd hittanár-nevelőtanár egyetemi végzettséget értem el. Jelenleg az ELTE-
BGGYK levelezős hallgatója vagyok. 

Eddig általános testnevelés keretében három szemeszteren keresztül volt 
lehetőségünk salsát tanítani. 

 

Közös tervek: 

Minden szorgalmi időszakban salsa mellett az általános latin táncok tanítása, 
mindkettő heti 1x1,5 órában. 

 

Lezárás: 

Őszintén bízunk abban, hogy kitűzött céljaink megvalósulásával a halló és a 
hallássérült fiatalok közelebb tudnak kerülni egymáshoz és életük ezáltal minél 
jobban kiteljesedik. 
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                    Auffenberg András, Auffenberg-Gál Marietta és Simon  

 


