
Beiskolázási adatok, 1992/93. tanév

Az elmúlt tanévről összeállított táblázataink értékelésében említettük, hogy az
alapul szolgáló statisztikai kiadvány szerkezete évről évre változik és ez kihat
adataink pontosságára is. A jelen tanévről a megszokottnál jóval később meg-
jelent kiadvány nem teszi lehetővé táblázatunk hagyományos formájának fenn-
tartását, mert nem tartalmazza az érzékszervi és mozgási fogyatékosok megyei
adatait.  Így  csak  a  fogyatékosok  intézményeibe  beiskolázott  tanulók  együttes
számát  közölhetjük  megyénként.  Lehetőség  van azonban fogyatékossági  típu-
sonként a beiskolázott gyermekek számának kiszámítására.

A rendelkezésünkre  álló  kiadvány,  az  elmúlt  tanévhez  hasonlóan,  nem
tartalmazza  a  Mozgássérültek  Nevelőképző  és  Nevelőintézetében  gondozott
tanulók adatait. Ez indokolja, hogy a mozgássérültek száma jóval kisebb, mint
két évvel ezelőtt.

Az  összes  beiskolázott  tanulók  számának  az  elmúlt  években  megfigyelt
csökkenése  tovább  tart:  36.883  fővel  kevesebb,  mint  a  megelőző  tanévben.
Kismértékben  növekedett  a  beiskolázott  fogyatékosok  száma.  Ezen  belül  az
értelmi fogyatékosok és a mozgássérültek száma nőtt,  az érzékszervi fogyaté-
kosoké  csökkent.  A  beiskolázott  fogyatékosok  aránya  3,28%,  0,13%-kal
nagyobb, mint az elmúlt tanévben.
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75. évfordulóját ünnepelte
a Magyar Vakok és Gyengénlátók
Országos Szövetsége

1993 október 14-30. között számos rangos rendezvényen vehettünk részt az
MVGYOSZ jubileumi programja keretében.

Kiállítások, szakmai bemutatók, látássérült gyermekek kulturális műsorai,
előadások, kerekasztal-megbeszélések, fórum, hangverseny, jótékonysági bál
következtek sorra.
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A gazdag program részletesebb bemutatására  folyóiratunkban nincs lehető-
ségünk. Örömmel tapasztaltuk azonban, hogy a  médiák felfigyeltek a rendez-
vénysorozatra, és mind a tévében és rádióban, mind az írott sajtóban követhette
az ország a program eseményeit.

A MAGYE tagsága köszönti a jubiláló közösséget, és reméli, hogy továbbra
is eredményesen szolgálja és képviseli ügyét.

G. SZ. A.

Kilenc évtized
a mozgáskorlátozott gyermekek
szolgálatában

Ezzel a címmel rendezte meg a Moz-
gásjavító  Általános  Iskola  és  Diákott-
hon jubileumi  rendezvénysorozatát  Bu-
dapesten  (1993  szeptember-december).
A  rendkívül  gazdag  program  minden
részletét  a  gondos  előkészítés  és  szín-
vonalas kivitelezés jellemezte.

A  Kertész  Szakmunkásképző  Tago-
zat üvegházavatója  és  módszertani  be-
mutatója; az  Országos Gyermekrajzpá-
lyázat  kiállításának megnyitója;  törté-
neti  kiállítás az  intézmény  90  évéről;
volt  tanárok és diákok találkozója;  ju-
bileumi  komolyzenei  hangverseny;  ju-

A jubi-
leumi
meghívó
címlap-
fotója

bileumi  szakmai konferen-
cia;  szakmai  módszertani
bemutató és  jubileumi
ökumenikus  istentisztelet
követték sorban egymást.
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