
A MAGYE ÉLETÉBŐL

Évi rendes közgyűlés
(1991)

A MAGYE 1991. évi  rendes küldött  közgyűlését december 6-ra hívta
össze  székhelyén  (Budapest,  VI.,  Bethlen  tér  2.).  Az  elmúlt  évek  széles
körben  jónak  ítélt  gyakorlatának  megfelelően,  a  MAGYE  vezetősége  a
közgyűléshez ezidén is másnap, december 7-én délelőttre, közérdeklődésre
számot tartó témakörben szakmai programot tervezett. A témaválasztás,  az
új közoktatási törvénytervezet koncepciója, több ok miatt is nagyon jónak
bizonyult. Mindenekelőtt azért, mert - mint ismeretes - a MAGYE tagsága
folyamatosan követte az új közoktatási törvény eddigi előkészületi munkála-
tait, így annak újabb fejleményeire is mindenki figyel. Emlékeztetőül: pl. az
előző  évi  MAGYE rendes  közgyűléshez  kapcsolt  szakmai  programon  is
vitára tűztük a közoktatási törvénytervezet dolgát (lásd: Gyosze, 1991/1. sz.)
és  a  XIX.  Országos  Szakmai  Konferencián  (Zalaegerszegen)  a  tagság
közmegelégedéssel  regisztrálhatta,  hogy javaslatai helyet  kaptak az akkor
érvényes és publikált tervezetváltozatban (lásd: Gyosze, 1991/3. sz.)

Így,  amikor  1991  őszén  kiderült,  hogy  a  már  révbe  jutottnak  hitt
tervezetet  a  kultuszkormány  félre  tette  és  helyette  új  bizottsággal  új
tervezetet dolgoztat ki, a MAGYE tagsága csalódottan vette a hírt, ti. előre
vetette árnyékát, hogy mindent kezdhet elölről, minthogy az új bizottság -
gyógypedagógiai szakértelem híján feltételezhetően - legalább annyira nem
tud gyógypedagógiaiul, mint az előző. És kérdés, hogy vajon az új bizottság
mennyire  lesz  partner  a  MAGYE  kompetencia  körébe  tartozó  kérdések
kezelésekor? Létrejön-e végül  ezzel  a bizottsággal is  a kommunikáció és
megállapodás? Ez a kérdés annál inkább kérdés, mert közben az is kiderült,
hogy a gyógypedagógusok sem gondolkodnak azonosan minden kérdésben,
sőt  egyre  mélyülő  nézetkülönbségek vannak szakmai  alapkérdésekben is
(pl.  a  fogyatékosok  és  a  gyógypedagógia  elnevezés  megtartása,  a
fogyatékosok  integrált  iskoláztatása,  intézmények  és  gyógypedagógiai
népességcsoportok  elnevezése),  így  az  előző  törvénytervezet  vonatkozó
részeinek  június  végén  tapasztalható  többségi  pozitív  fogadtatása  nem
bizonyos, hogy az új helyzetben megismétlődik.
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A szakmai programra dr. Dobos Krisztina, a közoktatási törvénytervezet
előkészítéséért  felelős  államtitkár-helyettes  (KMK)  kapott  meghívást.
Kérésére a kétnapos rendezvény napirendje felcserélődött, ti. a meghívásnak
csak december  6-án,  az  eredetileg közgyűlésre  szánt  napon tudott  eleget
tenni.

A  Kamper Antal MAGYE elnökhelyettes  elnökletével,  az  államtitkár-
helyettes vitaindító előadásával kora délután megkezdett vita estébe nyúlóan
eltartott.

A nagy érdeklődéssel várt vitaindító előadásban csak röviden esett szó az
előző  törvénytervezetről,  főként  az  új  tervezet  koncepcióját  vázolta  és
elemezte dr. Dobos Krisztina. Kiemelten méltatta az eddig Magyarországon
sohasem volt 5-16 éves korig terjedő tankötelezettség bevezetésének jelen-
tőségét, majd az alapiskola szerkezetét, a Nemzeti Alaptantervet (NAT) és a
tervezett  vizsgarendszert,  az  iskolaszéket,  a  területi  oktatási  központokat
(TOK) és  az  Országos  Közoktatási  Tanácsot  (OKT)  érintő  kérdéseket,  a
körülöttük  dúló  vitákat,  érveket,  véleményeket  taglalta.  Önkritikusan
állapította meg, hogy a „speciális oktatást igénylőkkel kapcsolatos kérdések
nem kellőképpen  kidolgozottak”  a  tervezetben.  Ezért  ezekről  alig  szólt,
ehelyett azt kérte a tanácskozás résztvevőitől, hogy nyújtsanak minél több
segítséget  a  tervezet  kimunkálásához  és  megígérte,  hogy  a  szakma
egyeztetett  (GYÉF)  javaslatait  kész  változtatás  nélkül  beépíteni  az
előterjesztésbe.

A korrekt  tájékoztatást  és  jól  követhető  gondolatokat  nagyon  élénk
eszmecsere  követte.  A hozzászólók  (Mihalovics  Jenő,  Ottóffyné  Kiszely
Ildikó,  Balogh  Katalin,  Jósainé  Farkas  Anna,  Kerekes  Ferenc,  Szemkeő
Péter, Jele Lászlóné, Gál András, Gereben Ferencné, dr. Panthó Györgyné)
miközben megállapították,  hogy az elmúlt  másfél  évben mindenekelőtt  a
napi  szakmai  ügyes-bajos  dolgok  terhelik  a  gyógypedagógusokat,  a
törvénytervezet  előkészítését  nagyon fontos  feladatnak tekintik.  Főleg  az
kelt izgalmat, ami kimaradt a jelenleg kézben lévő változatból. A tervezet-
készítők teljes egészében kihagyták pl. a korai fejlesztést, a logopédiai, a
konduktív  pedagógiai  szolgáltatást.  De  nem találhatók  egyéb  területeken
sem a financiális garanciák, elmosódottak a fogalmak, ki, hogy értelmezi a
terminusokat, attól függhet a fogyatékosok ellátása.

Dr.  Dobos  Krisztina válaszában megismételte  a  már  előbb elmondot-
takat: maga is elégedetlen a tervezet gyógypedagógiai vonatkozású tézise-
ivel és kéri, hogy a szakma minél előbb (legkésőbb 1992. január 31-ig) adja
át részletesen, pontosan kialakított, egyeztetett javaslatait.
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A határozatképes közgyűlés, december 7-én először az elnöklő Kamper
Antal által  előterjesztett,  a  meghívón  előzetesen  már  írásban  is  közölt
napirendet vitatta meg és fogadta el. Rövid elnöki bevezető után  Mezeiné
dr. Isépy Mária főtitkár terjesztette elő az elnökség beszámolóját.

Megtudtuk,  hogy  a  20.  éve  működő  MAGYE-ben  eddig  3780  tag
nyilvántartására  került  sor.  Az  évenkénti  változásokról,  tényleges  létszá-
mokról a közgyűléseken folyamatosan beszámolt az egyesület vezetősége.
Jelenleg  a  MAGYE  1516  érvényes  tagságot  regisztrál.  1991-ben  75  új
belépő volt. A szervezeti életről szólva, a főtitkár asszony elmondta, hogy a
MAGYE által  eddig gondozott,  képviselt  szakterületeken -  az  országban
végbemenő változásokkal összefüggésben - nem azonos intenzitással folyik
az egyesületi élet. A változások miatt pl. a Kriminálpedagógiai Szakosztály
a várakozás állapotában van. Ez vonatkozik bizonyos mértékig a Szociális
Szervezői  Szakosztályra  is,  az  ő  munkájukról  is  keveset  hallunk
mostanában.  Más  szakosztályokban  viszont,  pl.  a  Logopédiai,  Hallás-
fogyatékosságügyi,  Látás-fogyatékosságügyi  Szakosztályokban változatlan
a pezsgés.

Különösen sikeres és hatékony a MAGYE továbbképzési tevékenysége.
Az évek óta rendszeresen folyó gyermekfelügyelő továbbképzés keretében
1991-től  szakmunkás bizonyítvány megszerzésére vált törvényes lehetőség.
A  logopédusok  és  szomatopedagógusok  továbbképzési  tanfolyamai  is
hasonlóan bizonyítványt adnak, a kiképzés témájától függően.

A MAGYE elnöksége a bizonyítványt adó továbbképzést érdekvédelmi
tevékenységnek  is  minősíti.  Az  érdekvédelem  más  területeken  is  jól
fejlődik, szélesedik az egyesületi munka keretében.

Kiemelten  érdemes  szólni  a  Gyógypedagógiai  Érdekegyeztető  Fórum
(GYÉF) tevékenységéről (lásd: Gyosze, 1991/ sz.). Ezen a réven a MAGYE
képviselői számára fontos, az egész szakterületet vagy egyes szakterületeket
érintő kérdések előmozdításában vehetnek aktívan részt. Az 1991. évben a
Művelődési  és  Közoktatási  Minisztérium vezetőivel  és  illetékes  munka-
társaival egyaránt kapcsolatot sikerült találni. Abban bízunk, hogy ezek a
kapcsolatok  ténylegesen,  konkrétan  mérhető  eredményeket  hoznak.  Pl.
érvényre tudjuk juttatni a közoktatási törvényelőkészítő munkálatok során
véleményünket, vagy elfogadja a kultuszkormányzat az „Éltes Mátyás-díj”-
ra  benyújtott  javaslatunkat,  amit  évente  arra  érdemes  5  kolléga  kapna
munkája elismeréséül.

Az  elnökség  beszámolója  keretében  dr.  Csányi  Yvonne titkár  a
szakosztályok munkájáról adott számot. A szakosztályi munka eredményei
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egyrészt  az  Országos  Szakmai  Konferencián  (ezévben  Zalaegerszegen),
másrészt  önálló,  vagy társrendezésben zajló  szakosztályi  rendezvényeken
váltak  ismertekké.  Valamennyi  szakosztályi  programról  elmondható  -
hangsúlyozta  a  titkár  asszony -,  hogy a  tagság  számára  fontos,  aktuális,
szakmai munkájukat érdemben segítő témák kerültek mindig napirendre.

A MAGYE gazdasági helyzetéről részben Révay György titkár, részben a
Számvizsgáló  Bizottság beszámolója  alapján tájékozódtak a  küldöttek.  A
minden  tekintetben  megnyugtató  képet  (a  gazdálkodás  áttekinthető,  a
bizonylatok  kezelése,  szabályszerűsége  kifogástalan,  a  nyilvántartások
naprakészek,  a bevételek kedvezőek,  a kiadások kezelését a takarékosság
jellemzi) a rendkívül alacsony tagdíjbefizetési morál rontja el.

Ez ebben az évben 39%-os volt  mindössze. Pedig a 200.- Ft-os tagdíj
töredékesen  fedezné  akkor  is  a  költségeket  (ingyenes  Gyógypedagógiai
Szemle,  postaköltségek stb.),  ha  100%-os lenne a  tagdíjbefizetési  morál.
Sajnálatosan  a  pártoló  tagok  száma  is  kevesebb  lett  ebben  az  évben,
összesen 54 pártoló tag 36.000.- Ft-tal támogatta az egyesületet.

Az elnökségi beszámolót hosszas és igen élénk vita követte.  A hozzá-
szólók  (Kerekes  Ferenc,  Szemkeő Péter,  Tumann Imre,  Ottóffyné  Kiszely
Ildikó, Gereben Ferencné, dr. Pataki László, Dudás Sándor, Gordosné dr.
Szabó  Anna,  dr.  Illyés  Sándor) csak  részben  foglalkoztak  a  MAGYE
tevékenységével, a beszámolókban hallottakkal, főként az előző napi téma
folytatásaként  a gyógypedagógiai  iskoláztatás jövője és a szakma megol-
datlan, vitatott kérdéseit tették ismételten szóvá és javasoltak megoldásokat,
vázoltak elképzeléseket.

A küldött közgyűlés végül élénk vita során az egyes tételek külön-külön
megszavaztatásával az alábbi határozatokat hozta:

1.  A küldöttek  1992.  január  10-ig  eljuttatják  az  általuk  képviseltek
véleményét a közoktatási törvénytervezetről.

2.  A Titkárság 1992.  január  31-ig  összesíti  és  továbbítja  a  beérkezett
javaslatokat.

3. A különböző országos (szakterületet érintő) bizottságokba a MAGYE
mindig delegál tagot.

4. Az egyesület mindig felemeli szavát az intézményeket indokolatlanul
felszámoló határozatok ellen.

5.  A gyógypedagógiai  intézmények  vezetőit  a  MAGYE tavasszal  ta-
nácskozásra összehívja.

6.  Az egyesület  összehívja a különféle szakmai  testületeket,  szerveze-
teket, propagálja a GYÉF-hez való csatlakozást.
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A küldött közgyűlésen az alábbi kitüntetések átadására került sor:
Szociális  Munkáért  érmet  kapott  Dunai  Jánosné (Regöly),  Egyesületi

Munkáért  érmet  Szabó  Pálné (Szeged),  Bárczi  Gusztáv  Emlékérmet  dr.
Benyó Imréné (Budapest). Szívből gratulálunk!

GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA

Figyelő

„Non omnis moriar...”

„Nem  halok  meg  egészen...”  -  ezt  a  horatiusi  gondolatot  vésették
Ranschburg Pál sírkövére tanítványai. Amikor 1947-ben Bárczi Gusztávhoz,
a Magyar Állami Gyógypedagógiai Főiskola igazgatójához fordultak, hogy
a főiskola járuljon hozzá egy Ranschburghoz méltó síremlék felállításához,
Bárczi így válaszolt: „Nagy örömmel vettem tudomásul azt az ideát, hogy
néhai  boldogemlékű  mesterünknek,  Ranschburg  Pálnak síremléket  állít-
sunk.  Szívesen  veszek  részt  az  akcióban  és  igyekszem kartársaimat,  az
ország többi gyógypedagógiai intézményeit is bevenni a mozgalomba, az
áldozatkészségüket  megnyerni.”  (Bárczi igazgató  úr  levelét  dr.  Göllesz
Viktor szíves  hozzájárulásával  tettük  közzé.)  Több  mint  fél  évszázaddal
később, 1991. május 30-án a Ranschburg-tanítványok tanítványai, az általa
alapított  laboratórium és  több  szakmai  társaság  jogutódjainak  képviselői
emléktáblát állítottak  Ranschburg Pál tudományos életműve és embersége
előtt tisztelegve.

A tábla a Mosonyi u. 6. sz. alatt működő iskola és nevelőotthon falára
került,  arra  az  épületre,  amelyben  Ranschburg 1902-ben  létrehozta  a
Gyógypedagógiai  Pszichológiai  Laboratóriumot.  Az  ott  folytatott
kísérletező,  fejlesztő  munka  megteremtette  a  gyógypedagógia  természet-
tudományos alapjait, s egyben a magyar kísérleti pszichológia kezdeteit is
jelentette.
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