
20 éves a gyengénlátók debreceni iskolája

A gyengénlátó  tanulók  nevelés-oktatását  végző  debreceni  Dr.  Kettessy  Aladár
Általános Iskola és Diákotthon idén ünnepelte alapításának 20. évét.

Hazánkban mindössze két intézmény foglalkozik a gyengénlátók általános iskolai
oktatásával, így az évforduló különösen kiemelkedő esemény a tiflopedagógiai szakág
számára is.

Az 1992. szeptember 24-25-én rendezett sokszínű megemlékezésen a gyógypeda-
gógia, a szemészet és az érdekelt szervezetek, valamint hivatalok képviselői és munka-
társai - no meg tanulók és szülők - vettek részt.

Az első napon délután dr. Szekeres Antal elnök (Debreceni Önkormányzat Képvi-
selőtestület) köszöntötte a megjelenteket és megnyitotta az ünnepséget. Dr. Józsáné dr.
Pápay Ilona igazgatóasszony röviden ismertette az intézmény célját, működését, majd
meleg szavakkal köszöntötte az „alapító tagokat”, akik kezdettől az iskola dolgozói.
Ezt követően a tanulók igen színvonalas, mély gondolatokat tartalmazó műsort adtak,
melynek  szép  környezetet  biztosított  az  aulai  kiállítás:  Szél  Viola tanárnő,  volt
növendék és a jelenlegi tanítványok festményeiből összeállított tárlat. Az ünnepséget
kötetlen beszélgetésre alkalmas dús és gazdag állófogadás zárta, a debreceni kollégák
hagyományosan vendégszerető rendezésében.

Nagy  várakozás  előzte  meg  a  végzett  diákokkal  késő  délutánra  szervezett  és
Kincses Gyula nyugdíjas igazgató úr által vezetett kerekasztal-beszélgetést. A szakág
ismerői tudják, hogy a volt igazgató másfél évtizedes vezetői működése alatt kiemelt
fontosságúnak tartotta - és tartja napjainkig - a tanulók pályaválasztását, sikeres mun-
kába állítását. A jelenlévő fiatalok sokféle életutat járnak, s mindnyájan tisztelettel és
szeretettel  emlékeztek  az  „alma  materre”,  mellyel  máig  tartják  a  kapcsolatot.  A
kerekasztal  beszélgetés  az  intézmény 20 éves  kiemelkedő,  gondos,  gyermekszerető
munkájának tükre volt.

Az  évforduló  második  napján  szakmai  tanácskozásra  került  sor.  Dr.  Csocsán
Lászlóné docens bevezetőjében üdvözölte Kincses Gyula urat, méltatva azt a munkát,
melyet a debreceni iskola létesítésekor és az azt követő másfél évtized alatt igazga-
tóként végzett. A köszöntéshez csatlakoztam magam is, néhány szóval emlékezetbe
idézve  az  1990-ben  fiatalon  meghalt  Kovács  Csongor igazgató  urat,  s  kiemelve  a
debreceni és a budapesti iskola kettejük által teremtett jó kapcsolatát.

Ezután a szakmai tanácskozás 3 téma köré csoportosítva megkezdődött:
1.  A  gyógypedagógia  helye  a  közoktatásban gondolatkörön  belül  először  Dr.

Mikecz  Pálné gyp.  Főelőadó  (MKM)  beszélt  a  gyógypedagógia  új  feladatairól,  a
törvényi szabályozás várható részleteiről.

Dr. Csocsán Lászlóné docens a szakemberképzésről tartott előadást: a gyógypeda-
gógusképzés várható és ma még formálódó új rendszeréről, ezen belül a tiflopedagó-
gusképzés irányairól, valamint a postgraduális képzésről.

A látássérültek integrált  oktatásának segítéséről hallhattunk mind elméleti,  mind
gyakorlati  szempontból  érdekfeszítő  előadást  Paraszkay  Sára gyp.  tanártól
(Gyengénlátók Általános Iskola és Diákotthona, Budapest).
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A tiflopedagógia mindennapjainak  igen  fontos  része a  szemész  és  a  pedagógus
közös munkája, melyről  dr. Emődy Judit szemész (Debrecen) és  Szakács Zsuzsanna
utazótanár (Debrecen) tartottak tájékoztatót.

A hozzászólások közül kiemelem a szakemberképzéshez kapcsolódókat,  melyek
egyértelműen felhívták a figyelmet a hagyományos képzés előnyeire. A több szakterü-
letre felkészített gyógypedagógusok iránti társadalmi és szakmai igényt elsősorban a
halmozottan sérültek növekvő arányszáma indokolja.

 2. A tanácskozás második részében az előadásokat a „látássérülés egészségügyi
vonatkozásai” címszó fogta össze.

Dr. Török Magdolna főorvosasszony (Debrecen) üléselnökként méltatta a debre-
ceni iskola munkáját, a szemészorvosokkal kiépített szoros kapcsolatot. Előadásában a
gyermekkorban előforduló kataraktákról és jelentőségükről beszélt.

Ezután  dr. Hidasi Vanda tanársegéd (DOTE) a Lebersyndroma jellemzőiről tájé-
koztatta a hallgatóságot.

Igen  érdekfeszítő  előadást  hallhattunk  az  albinizmus  jellemzőiről,  melyet  Dr.
Emődy Judit szemészorvos és dr. Papp Zoltán főorvos (Debrecen) állítottak össze.

Témazáróként  a  távcsőszemüveg rendeléséről  hallhattunk  Eduárd  POSCH úrtól
(ZEISS ÖSTERREICH, WIEN).

3. A harmadik rész előadásai a „társadalmi beilleszkedés” gondolatai köré csopor-
tosultak.

Elsőként  Erhartné  Dr.  Molnár Katalin főtitkár  (MVGYOSZ) tartott  kötetlen és
nyílt hangú előadást elsősorban a szövetség fiatalokat támogató kezdeményezéseiről, a
támogatások megvalósulásáról, nem titkolva a nehézségeket sem.

Nagy örömmel hallgattuk temesvári kollégánk előadását: Tácsi László főfelügyelő
és Szombati József igazgató a „Gyengénlátók életpályája; esélyek és buktatók számok
és  sorsok  tükrében”  címmel  tájékoztattak  a  romániai  szakmai  munka  egyes
részleteiről.

Végül az utolsó két előadás a magyarországi gyengénlátók iskolái növendékeinek
életútját mutatta be,  vizsgálódásaik alapján. Az előadók  Olajos Györgyné igazgató-
helyettes (Budapest) és a vendéglátó igazgatóasszony voltak.

Méltó megünneplése által a 20 éves évforduló a tiflopedagógiai szakág emlékeze-
tes eseménye marad.

Reméljük, hogy - az iskola tervei szerint - az elhangzott előadások nyomtatásban is
megjelennek.

Megemlítjük,  hogy  szép  kiállítású  színes  tájékoztató  füzet  készült  a  debreceni
iskoláról,  mely kiadvány az  intézmény megismertetését  célozza,  s  hasznos mind a
szakmai, mind a laikus körökben.

Köszönjük a debreceni kollegáknak a kellemes, baráti légkört, mely lehetővé tette,
hogy közös gondjainkról nyíltan beszélhessünk.

BREZOVAYNÉ ORDÓDY JUDIT
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II. Nemzetközi Speciális Olimpiai Játékok
Székesfehérvár, 1992. szeptember 18-19-20.

Ebben  az  évben  Székesfehérvárott,  több  mint  50
hazai és 3 külföldi (belga, francia, lengyel) benevezett
intézmény, ill. csapat részvételével három napos rendez-
vényen került sor a Speciális Olimpiai Játékok megren-
dezésére Göncz Árpád és felesége védnökségével.

A gazdag programban nem csak sportági versenyek
szerepeltek,  hanem  pl.  szabadtéri  néptánc  tanítás  is,
vagy a Vidámpark Szabadtéri Színpadán kulturális mű-
sorok, továbbá a Speciális Művészeti Műhely Országos

kiállítását is itt rendezték meg. A városközpontban felállított pavilonokban képzőmű-
vészeti termékek vásárlására is lehetőség volt.

A nagyon ízléses és elegáns meghívófüzetet lapozva a szakembertudósítót őszinte
örömmel tölti el az a tudat, hogy 10 különböző szervezet, intézmény és pl. a Magyar
Országgyűlés is támogatta a játékokat, a játékok költségeihez kilenc jónevű vállalat,
vállalkozás járult hozzá és hasonlóan közismert, jónevű vállalatok, intézmények voltak
a szponzorok.

Ugyancsak a szakember-tudósító kiemelése az alábbi két emlékezetes mozzanat:

1.  A Videoton  Waltham  Stadionban  megrendezett  megnyitó  ünnepségen  az  igazán
színpompás,  vidám és  egyben kellően  ünnepélyes  felvonulás  résztvevői  voltak  a
sportolókon kívül azok is, akik a versenyek lebonyolításában részt vettek. Ezek az
önkéntesen segítők véget nem érő sorokban vonultak fel. Székesfehérvári középisko-
lás diákok voltak. Köszönet nekik!

2.  Ugyancsak a stadionban a megnyitó ünnepség után,  amelyen  Göncz Árpádné is
meleg, közvetlen szavakkal szólt a versenyzőkhöz, gálaműsor következett. A füves
pályára letelepedett  csapatok csendesen szemlélték a népdal,  néptáncbemutatókat.
Amikor  azonban a  fellépő  vendégművészek,  énekesek  számaira  került  sor,  egyre
nagyobb  élénkség  támadt  az  egyes  csoportokban.  Eleinte  egy-egy sportoló  fiatal
lopakodott a színpad közelébe, majd egyre többen és többen álltak fel a gyepről és
fokozódó  bátorsággal  gyülekeztek  a  színpad  körül.  Mire  a  Manhattan  Együttes
megkezdte  műsorát,  már  valamennyi  sportoló  énekelt  és  táncolt  a  hatalmas
gyeptáncteremben.

GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA
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