
A MAGYE ÉLETÉBŐL

XXII. Országos szakmai konferencia
— Kőszeg, 1994. június 23-25. —

Ezévi országos szakmai konferenciánk a Magyar Gyógypedagógusok Egye-
sülete  (MAGYE) és  a  Magyar  Fonetikai,  Foniátriai  és  Logopédiai  Társaság
(MFFLT) közös rendezvénye volt.

Kőszegen, Magyarország egyik legvonzóbb kisvárosában, az ország legna-
gyobb gyógypedagógiai intézményének voltunk a vendégei, amely nemcsak
előadótermeket, szállást és étkezést, hanem hatalmas ősparkjában felüdülést is
nyújtott.

A konferencia  a  CSALÁD ÉVE keretében  „A család,  az  iskola  és  a
társadalom” gondolat  jegyében  került  megrendezésre.  Fővédnökei  dr.
Göncz Árpádné, a köztársasági elnök felesége és dr. Pusztai Gyula, a Vas
megyei közgyűlés elnöke voltak.
Dr. Pusztai Gyula személyesen is jelen volt a konferencián, így azon túl,
hogy a konferencia programfüzetében olvashattuk fővédnöki köszöntőjét,
a konferenciát ő nyitotta meg.
Dr.  Göncz  Árpádné fővédnökasszony  ezúttal  személyesen  nem  tudott
velünk lenni, hozzánk szóló gondolatai azonban a nyitó plenáris ülésen
Mezeiné dr. Isépy Mária főtitkárasszony tolmácsolásában elhangzottak. (A
fővédnökök köszöntőit lásd mellékletben.)

Az intézet  dísztermében zajló  nyitó plenáris  ülésen  dr.  Méhes József, a
MAGYE elnöke is köszöntötte a konferencia résztvevőit, kiemelve a rendezők
kitűnő előkészítő tevékenységét.

Ezután kitüntetések átadására  került  sor.  A MAGYE részéről  dr.  Méhes
József elnök és Mezeiné dr. Isépy Mária főtitkár adták át a kitüntetéseket.

A „Bárczi Gusztáv Emlékérem” tulajdonosai lettek:  Pápay Ágoston (Mar-
tonvásár), Vass László (Eger) és Wisinger János (Diósjenő).

Bárczi Gusztáv oklevelet kaptak a kőszegi konferencia helyi rendezői: Babai
László, Kevei Pálné, Nagy Gábor, Rába István, Wächter Gyula.
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„Egyesületi munkáért emlékérem” kitüntetésben részesültek:  Flam János
(Budapest), Nádas Pál (Budapest), Pantó Györgyné (Budapest), Rapai Nándor
(Budapest), Tarnai Katalin (Budapest) és Tóth Egon (Budapest).

A „Szociális munkáért emlékérem” kitüntetést prof.  Stanley S. Segal úrnak
(London) szerette volna átadni a MAGYE elnöksége, aki azonban — betegsége
miatt  — ezúttal  nem tudott  Magyarországra  utazni.  Így a  program szerint
tervezett konferencia-köszöntő beszéde sem hangozhatott el.

Az MFFLT részéről V. dr. Kovács Emőke elnökségi tag és dr. Pataki László
főtitkár adtak át kitüntetéseket.

A „Kempelen  Farkas  emlékérem”  tulajdonosai  ez  évben  Gacsó  Mária
(Budapest) és dr. Szabó Antal (Debrecen) lettek.

Az MFFLT által kiírt  pályázatok (a legszínvonalasabb szakdolgozat-kivo-
natot készítő és a legjobb előadást tartó, 35 évesnél fiatalabb szakember) első
díjait (pénzjutalom, illetve oklevél) megosztva két-két pályázó nyerte el: Nadrai
Margit (Kőszeg) — Kisházi Gergely (Budapest) és Mosányi Emőke — Szalai
Enikő (Budapest).

A kitüntetettek közül Pápay Ágoston kolléga, a martonvásári gyógypedagó-
giai intézet nyugalomba vonuló igazgatója kért szót, aki ünnepélyes szavakkal
emlékezett pályájára és tanítómesterére, Bárczi Gusztávra.

Valamennyi kitüntetettnek ezúton is szívből gratulálunk! Hasonlóan elis-
merésünket és köszönetünket fejezzük ki a szakmai program megkezdése
előtti kulturális műsor rendezőinek és szereplőinek, amellyel a házigazdák
kedveskedtek a konferencia résztvevőinek.

A nyitó plenáris ülésen a szakmai program ezúttal kerekasztal keretében
zajlott.

A moderátori feladatok ellátását a két rendező szervezet, a MAGYE és az
MFFLT főtitkárai, Mezeiné dr. Isépy Mária és dr. Pataki László vállalták.

A „kerekasztal” körül számos ismert szakember ült, akik a moderátorok által
előzetesen csak laza szálakkal összeszőtt keretek között valamennyien a „csa-
lád”-ról szóltak, ki-ki kompetenciája szerint.

A moderátorok a helyszínen is messzemenően tolerálták az előadók szabad-
ságát, teendőiket egy-egy különösen lényegesnek ítélt gondolat kiemelésére,
egy-egy, a közönséget szelíden provokáló vitakérdés megfogalmazására és az
idővel való gazdálkodásra korlátozták. Csak az utóbbi nem járt sikerrel. Áthi-
daló  megoldásként  — a  program némi  átrendezésével  — a  másnap  reggeli
folytatás kínálkozott. Így minden kerekasztalnál ülő szakember mondanivalója
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eljutott a konferencia megértő és — tegyük hozzá — a tervezettnél korábban
kelő tagjaihoz, akiknek a vitázó kedve is igen élénk volt, az előző esti bankett
utáni fáradtság ellenére.

Az előadókról és az előadottakról ehelyütt nincs lehetőségünk beszámolni, a
szerkesztőségünkbe beérkezett, közlésre kész kéziratokat viszont az 1995. évi
számainkban folyamatosan leközöljük.

A konferencia másnapján szekciókban folytatódott a munka. A szekcióülé-
seken is a „család”-dal való együttműködésre irányult elsősorban a figyelem,
de a rendkívül gazdag tematikájú üléseken más aktuális kérdések és új kutatási
eredmények is napirenden voltak. Ezekről természetesen lehetetlen ebben a
beszámolóban áttekintést adni, az előadók neveinek és témáinak felsorolásától
is el kell tekintenünk.

Több szakosztály programjába is belehallgatva, összegzésképpen az állapít-
ható meg, hogy mindkét rendező szervezet rendkívül fontos missziót tölt be,
amikor  időről-időre  lehetőséget  teremt  a  szakmai  tapasztalataikat,  kutatási
eredményeiket publikálni és az ezeket befogadni kész kollégáknak. A szakosz-
tályi keretek között elhangzottak közlését is tervezzük, amennyiben a kéziratok
közlésre készen beérkeznek a szerkesztőségbe.

A harmadik napon mind a MAGYE, mind az MFFLT ismét plenáris ülést
tartott, ezúttal külön-külön, így a konferencia résztvevői ezen a napon is két
program között választhattak. Remélhetőleg a Gyógypedagógiai Szemlében az
itt elhangzottakat is olvashatjuk.

Visszaidézve  a  konferencia  három napját,  külön  említést  érdemelnek  a
kiállítások és a fakultatív programok.

A kiállítások  megfelelő  teret  kaptak  a  bemutatkozáshoz,  a  konferencia
résztvevői  pedig  — benyomásom szerint  — többségükben éltek  a  felkínált
lehetőséggel. De nemcsak körülnéztünk és tájékozódtunk, hanem vásároltunk
is, vagy más módon köthettünk üzletet a kiállítókkal. Többen ugyanis vásárt is
rendeztek, vagy megrendelésre adtak lehetőséget.

Örömmel láttuk a kiállítók sorában nyírbátori és kőszegi iskoláinkat, tanu-
lóik szép munkáit, valamint a gyengenlátó és vak gyermekek képzőművészeti
alkotásait.

Mint már annyiszor, ezúttal is vásárolhattunk a  Krasznár és fiai könyves-
boltban, továbbá a Mentor könyvesboltban.

Számunkra  nélkülözhetetlen  specialitásokat  is  bőven  tartalmazó,  széles
választékot kínált a WESCO-Quatro-Plan GM (Kecskemét-Hetényegyháza).

Bemutatkozott a  Discovery Toys cég, amelynek központja Martinez város-
ban,  Kaliforniában van,  ahol  Németh asszony,  az egykori  óvodavezető 175
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alkalmazottal irányít és 24 000 független oktatási konzultánst foglalkoztat szerte
a világon. A cég filozófiájának lényege: „jó eszközt a jó munkához!” Ez vezérli
15 éve a céget és az alapítót, ezzel fejlesztik ki és terjesztik a kitűnő, kreativitást
fejlesztő játékokat és a hozzá való könyveket, most már hazánkban is (1076
Budapest, Garay u. 20.).

Jelen volt a gyógypedagógusok által jól ismert Pszicho-Teszt szerviz is, igen
gazdag ajánlataival. Az ajánlott és megrendelhető tesztkészletek tartalmazzák
az  instrukciót,  a  tesztanyagot  és  a  tesztfelvételi  űrlapokat  is  (Budapest,  X.,
Korponai u. 12.). Kapható náluk a „Világ-teszt”-eljárás módosított változata, a
„Lakóhely konstrukciós próba”,  amelynek „építés-feladata” a közvetlen kör-
nyezet megjelenítésére közvetlenebb felszólítást ad.

Látványos kiállítást és nagyon szakszerű eligazítást kaptunk a Vizuál Tábla-
és Vetítéstechnikai Kft-től. Előrevonalazott táblák, különböző időtartamot fel-
ölelő naptárak, tervező-táblák, hordozható, guruló, egy- és többszárnyas lapoz-
ható stb.  táblák,  sokféle állvány és sok-sok vetítés-tartozék,  kiegészítő stb.
között válogathattunk.

A fakultatív programok közül is szinte minden résztvevő választott. Több
autóbusz indult Ausztriába és Kőszeg környékére a konferencia vidám csoport-
jaival a koranyári kánikulában. Nagyon melegünk volt, de a táj szépsége és a
kellemes útiprogram megérte a fáradságot.

A kőszegi  kollégák  mindvégig  készséges,  figyelmes  házigazdák  voltak.
Külön köszönjük a kőszegi gyógypedagógusok lapjának, a „Mécses”-nek az
1994/1. számát, amelyet a konferencia-szatyorban találtunk. Ebben Babai Lász-
ló: A XXII. Országos szakmai konferencia és előzményei a MAGYE életében
című cikkében a MAGYE és az MFFLT valamennyi előző konferenciájáról,
fontosabb rendezvényeiről és a „Bárczi Gusztáv emlékérem”, valamint a „Kem-
pelen Farkas emlékérem” eddigi összes tulajdonosáról készített összeállítást.

A konferenciáról a televízióban informatív, kitűnő képsorokat láthattunk. A
kitüntetettjeink között  köszöntött  „Segítőtárs” tévés stáb gyógypedagógusai
ezúttal is hitelesen tájékoztatták a nézőket a két rendező szervezet, a MAGYE
és az MFFLT tevékenységéről.

Találkozunk a MAGYE XXIII. Országos szakmai konferenciáján, Egerben,
1995. június 22-23-24-én. Viszontlátásra!

Gordosné dr. Szabó Anna
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