
A MAGYE ÉLETÉBŐL

Az 1994. évi küldöttközgyűlés

Szakmai  programmal  összekapcsolt  1994.  évi  küldöttközgyűlését  1995.
január 13-án tartotta meg egyesületünk székhelyén (Budapest, VII., Bethlen G.
tér 2.).

A küldöttek, az érdeklődő MAGYE-tagok és vendégek teljesen megtöltötték
a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola dísztermét.

Dr. Méhes József elnök megnyitója és  Mezeiné dr. Isépy Mária főtitkár
tájékoztatója után a szakmai programra meghívott  dr. Báthory Zoltán közmű-
velődési  államtitkár-helyettes  (MKM) köszöntötte  a  megjelenteket.  A nagy
érdeklődéssel  várt,  a  közoktatás  időszerű  kérdéseiről szóló  előadását  azzal
kezdte, hogy egy mindenkit érintő közoktatást képvisel, így a gyógypedagógiát
is érintő magyar közoktatás gondjairól, terveiről, szándékairól fog szólni.

A  nagyon  jól  követhető  és  informatív,  közvetlen  hangvételű  előadás  a
közoktatási törvény módosításáról, a közoktatás fejlesztésének stratégiájáról és
a készülő nemzeti alaptantervről (NAT) szólt. (E beszámoló megjelenéséig a
vonatkozó  három  vitaanyag  már  a  gyógypedagógusok  számára  is  ismertté
válik.)

Az előzetesen és a helyszínen írásban is átadott kérdéseken, észrevételeken
és  javaslatokon túl  több,  lényeges kérdéseket  érintő  hozzászólás  hangzott  el
[Benczúr Miklósné dr., dr. Csányi Yvonne, dr. Farkas Miklós (Budapest), Faze-
kasné dr. Fenyvesi Margit (Kecskemét), dr. Illyés Sándor (Budapest), Kerekes
Ferenc (Tornanádaska), Németh Gyuláné (Komárom), Pacs Katalin (Gödöllő),
Sum Ferenc (Nyírbátor), Szemkő Péter (Kiskőrös)].

A mindvégig nagy figyelemmel kísért, nagyon jó légkörű szakmai megbe-
szélést dr. Báthory Zoltán azzal az ígérettel zárta, hogy az elhangzottak az írásos
beadványokkal együtt a helyükre kerülnek, az észrevételeknek utánanéznek, a
javaslatokat a még később beérkezettekkel együtt feldolgozzák és hasznosítják.
Remélve,  hogy ez  így lesz,  álljon  itt  befejezésül  dr.  Báthory  Zoltán egyik
gondolata: „Az esélyegyenlőség illúzió, az esélyegyenlőtlenségek csökkentése
realitás”.

Szünet után a program a MAGYE küldötteinek közgyűlésével folytatódott.
A küldötteknek megérkezésükkor átadott írásos főtitkári beszámolóhoz Mezeiné
dr. Isépy Mária főtitkár csupán kiegészítéseket fűzött.
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A MAGYE tevékenysége 1994-ben is igen sokrétű volt. Az utazási, ellátási
nehézségek ellenére a MAGYE-rendezvények megfelelően látogatottak. Több
szakosztály keretében továbbra is rendszeresen működnek klubok, különösen
aktív a „Logopédus klub” és a „Fiatal szomatopedagógusok klubja”.

A  Hallás-fogyatékosságügyi  Szakosztály  kezdeményezésére  megalakult  a
„Hallássérültek iskolái országos egyesülete”, amely bejegyzett, önálló szakmai
egyesület és szorosan együttműködik a szakosztállyal.

A  Látás-fogyatékosságügyi  Szakosztály  közreműködésével  megalakult  a
„Siketvakok Országos Egyesülete”, amelynek munkáját a szakosztály különö-
sen a nemzetközi kapcsolatok építésében segíti. Hasonlóan segíti a szakosztály
a  civil  szervezeteket  is,  amelyek  a  látássérültek  rehabilitációjának  egy-egy
területén tevékenykednek.

Különösen  aktív  volt  egyesületünk  a  Gyógypedagógiai  Érdekegyeztető
Fórum (GyÉF)  tagjaként.  Ebben az  évben  Mezeiné  dr.  Isépy  Mária főtitkár
személyében a MAGYE adta a GyÉF soros elnökét.

Jók a kapcsolatok változatlanul a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanár-
képző Főiskolával. Szakmai, erkölcsi és anyagi téren egyaránt sok segítséget
nyújt a főiskola vezetősége. Hasonlóan jó az együttműködés az MKM illeté-
keseivel, a Fővárosi Önkormányzattal és a gyógypedagógus kamarákkal.

A közgyűlésen megtudtuk, hogy az egyesület képző és továbbképző tevé-
kenysége is igen eredményesen folyt 1994-ben.  Mihalovich Jenő Kaposvárott,
Révay György Ábrahámhegyen és  Sum Ferenc Nyírbátorban rendezett tanfo-
lyamokat. Az így szakképzett gyermekfelügyelők száma ismét 100-zal gyara-
podott az elmúlt évben. 1985 óta eddig összesen 3433-an részesültek valamilyen
képzésben a MAGYE keretében.

Külföldi  kapcsolataink közül az EASE-MAGYE együttműködés virágzik,
szlovák barátainkkal is főként ezen a szálon élnek tovább jóemlékű korábbi
együttműködéseink.  Sajnálatos  módon  azonban  a  svéd  kapcsolatok  utazási
nehézségek miatt kölcsönösen szüneteltek.

Végül megtudtuk a közgyűlésen, hogy 1994-ben 113 új tagja lett a MAGYE-
nak és mindössze négyen léptek ki különböző objektív okok miatt. Így 1994-ben
1349 rendszeresen fizető tagja volt a MAGYE-nak. Pártoló tagjaink száma 42.

Örömmel hallottuk és olvastuk, hogy nagymértékben javult a tagdíjfizetési
morál és a 200 Ft-os évi tagdíjat számosan, önként megállapított összeggel
felülfizetik. Az egyesület nevében köszönet érte!

Több  helyre  benyújtott  pályázataink  nem  mindig  eredményesek.  Égető
anyagi gondjaink nincsenek, de elégedetlenek vagyunk támogatottságunkkal.
Az  MKM-hez  benyújtott  pályázatunkra  450.000  Ft-ot  kaptunk  1994-ben,  a
Magyar Országgyűléstől 100.000 Ft-ot. De pl. a Nemzeti Kulturális Alaphoz
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benyújtott pályázatunk sikertelen volt, holott az ország egyetlen gyógypedagó-
giai  szakfolyóiratához  kértünk  támogatást.  Ez  és  más  elutasítások  azért  is
fájóak, mert a pályázatokhoz többezer forintos előzetes befizetési csekkmáso-
latot kérnek mellékelni. Meglehetősen igazságtalannak érezzük — egyetértve
a  főtitkári  beszámolóval  —,  hogy miközben  valamely  közösségnek  a  közjó
érdekében pénzre van szüksége, többezer forintot soha viszont nem látásra fizet
be, csökkentve szűkös pénzkeretét, és gazdagítva a nemes célok támogatására
pályázatot kiíró bankszámláját.

A gazdasági ügyekhez tartozóan viszont jóleső érzéssel nyugtázhatták a
küldöttek a Számvizsgáló Bizottság beszámolóját. Sáhó Erzsébet bizottsági tag
terjesztette elő a gondosan összeállított jelentést, amelyből az derült ki, hogy az
egyesület pénzügyi gazdálkodása körültekintő, megfelelő, és hogy a pénzügyi
adminisztráció kifogástalan. Mindezért a MAGYE titkárságát illeti köszönet,
kiemelten külön is Révay György kollégát, a MAGYE titkárát, aki nagy hozzá-
értéssel és fáradhatatlanul, kitűnően látja el ezt a feladatát.

A főtitkár az 1995. évi  feladatokról,  tervekről  szólva kiemelte  a GyEF
tagjaként  ránk  váró  tennivalókat,  az  Egerben  megrendezésre  kerülő  XXIII.
Országos Szakmai Konferenciával összefüggő teendőinket és a szakosztályok
tevékenységének továbbfejlesztésére irányuló erőfeszítéseket.

     Gordosné dr. Szabó Anna

SZAKMAI ÉRDEKVÉDELEM

Gyógypedagógus kamarák
a szakmai összefogásért

Közgyűlést tartott 1994. november 9-én a Budapesti és Pestkörnyéki Gyógy-
pedagógus Kamara Budapesten, a dr. Török Béla általános iskola és diákotthon
épületében.

A közgyűlést szakmai programmal kötötték egybe és a kamara tagjain kívül
minden gyógypedagógust szeretettel hívtak és vártak.

A szakmai program keretében a gyógypedagógia helyzete a közoktatáspoli-
tikai változások tükrében címmel  dr. Illyés Sándor egyetemi tanár, a Bárczi
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