
A MAGYE ÉLETÉBŐL

XXIII. Országos Szakmai Konferencia

— Eger, 1995. június 22-24. —

A  Magyar  Gyógypedagógusok  Egyesülete
(MAGYE) ezévi országos szakmai konferenci-
áját  számos  szakmai  szervezet  és  intézmény
közreműködésével  a  „REHABILITÁCIÓ  —
1995” jegyében, Egerben rendezte meg. A ren-
dezvény fővédnökei dr. Göncz Árpádné, a köz-
társasági elnök felesége, dr. Jakab István, a He-
ves megyei Közgyűlés elnöke és dr. Ringelhann
György, Eger megyei jogú város polgármestere
voltak.

A helyi  rendezők (a  város  gyógypedagógiai  intézményei  és  az  illetékes
önkormányzatok) kitűnő feltételeket teremtettek a konferencia több mint félezer
állandó és a csak egy-egy napra érkező, nagyszámú résztvevőjének, és hason-
lóan a Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédiai Társaság (MFFLT) ugyane
napokra  szervezett  rendezvényének.  A  MAGYE  és  az  MFFLT  különböző
helyszíneken zajló eseményeit a résztvevők kölcsönösen látogathatták.

A MAGYE plenáris és szakosztályi üléseinek egyaránt a megyei művelődési
központ adott helyet (kivéve a Beszédfogyatékosságügyi Szakosztályt, amely az
MFFLT-vel közösen az ifjúsági házban ülésezett).

Az első nap délutánján dr. Méhes József, a MAGYE elnöke nyitotta meg a
konferenciát, majd program szerint a fővédnökök köszöntői következtek.

Dr. Göncz Árpádné nem lehetett jelen, levelét  Mezeiné dr. Isépy Mária
főtitkár tolmácsolta:

„Kedves Jelenlévők!

Arra készültem,  hogy  személyesen  tudom köszönteni  sok  szeretettel  a
Konferencia résztvevőit. Nagyon sajnálom, hogy betegségem miatt nem így
alakult, csak a levél megy helyettem.
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Egészen más ez az alkalom számomra, mint a többi értekezlet, ünnep-
ség-megnyitás.  Két  éve  már,  hogy  egészen  közelről  ismerem — szinte  a
szülők  tudatával  és  szívével  — a  gyógypedagógusok  munkáját.  Nagyon
tisztelem és becsülöm mindannyiukat: testvéri szeretettel küldöm köszönté-
sem.

Közelről tudom: ez az a munka, ami nem feladat, hanem egész embert
betöltő  szívügye  Mindannyiuknak.  Ehhez  a  teljes  empátia  mellett  helyes
önbizalom és különleges pedagógiai érzék kell. És mellette praktikus tudás
és gyakorlat. Azt is látom, hogy ezt csak éjjel-nappal lehet végezni, lele-
ménnyel, ami érzi az igényeket és megteremti a módszereket: a gondozottak
számára — a jelmezvarrástól  a bábkészítésig —, a felsőbb szervek és  a
külvilág irányába az anyagiak előteremtéséig.

Teljes embert kívánó munkájuk jutalmát részben magában hordja: abban
a — hihetetlen mértékű — ragaszkodásban és szeretetben, ami árad, körül-
öleli és feltölti a pedagógusokat.

A szakmát nem ismerem, de a személyeket igen és emberi élményeiket is:
nem egy anya zokogta el bánatát a vállamon úgy, hogy ölében tartotta sérült,
kamasz gyermekét. Ki nyújthatna lelki támaszt nekik, ha nem azok a gyógy-
pedagógusok, akik a gyerekekkel is foglalkoznak és egyénileg tanítják őket
arra, amire képesek.

Az  én  munkám  ennél  sokkal  kevesebb:  megpróbálom  ép  társainkat
közelíteni  hozzájuk.  (Ki  is  ép egészen társadalmunkban?) Közös célunk,
hogy ismerjék és megszeressék a sérülteket, hogy megváltozzék körülöttük a
légkör elutasítóból  elfogadóvá.  Hogy ne legyenek kivetettek és magányo-
sak, hanem családban, szomszédságban, hivatalokban legyen kire támasz-
kodniuk.

A törvényhozók és hatóságok eszét-szívét is igyekszünk feléjük fordítani.
Hátralévő éveimben talán még sikerül valamit elérni ezen a téren.

További munkájukhoz nagyon sok lelki és testi erőt kívánok, az előttünk
lévő napokban pedig tartalmas, eredményes Konferenciát.

Budapest, 1995. június 20.

Göncz Árpádné"
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Dr. Jakab István fővédnöki köszöntőjét a programfüzetben olvashattuk:

„Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Kedves Vendégek!

A  Heves  Megyei  Önkormányzat  nevében  örömmel  üdvözlöm  a  Magyar
Gyógypedagógusok Egyesületének XXIII. Országos Szakmai Konferenciáját, és
szeretettel köszöntöm valamennyi résztvevőjét.

Eger, amelyet nemcsak az itt élő emberek éreznek magukénak, de szerte az
országban sokan szeretnek, 21 év után immár másodszor ad otthont ennek a
rangos rendezvénynek.

Egy ilyen szakmai konferencia arra is jó alkalom, hogy a vendéglátó város
és  a  megye  »megmutassa«  magát.  A  hevesi  tájnak,  szűkebb  pátriánknak  a
történelme, borai, gyógyvizei és vendégcsalogató látnivalói mellett a gyógype-
dagógia területén is vannak figyelemreméltó, olykor országosan is példaértékű
kezdeményezései.

Heves megyében a tanköteles értelmi fogyatékos gyermekek oktatását, ne-
velését  és  a  felnőttek hasznos munkavégzéssel  összekapcsolt  gondozását 12
intézmény szolgálja.  Külön  iskolája  van a hallássérült  gyermekeknek.  Mind-
emellett  jelentős a szerepe a rehabilitációval,  érdekvédelemmel és  karitatív
tevékenységgel foglalkozó egyesületeknek, sorstársi szövetségeknek.

Intézményeink munkája, eredményei meggyőzően bizonyítják, hogy a gyógy-
pedagógusok munkája nem öncélú, nem improduktív. Valódi értéket termelnek
ők, mert megmentik az önhibájukon kívül sérült, elesett embereket a család és a
társadalom számára.

Egerben,  Dobó  városában  egy  nagy  gyógypedagógus,  Borbély  Sándor
1909-ben elhangzott beszédében párhuzamot vont az áldozatos gyógypedagó-
giai munka és a várkapitány hősiessége között:

»Te véredet ontottad hazádért, mi verejtékeinket hullatjuk embertársaink
javáért. Te kész voltál föláldozni magad a közjóért, mi szintén az önfelál-
dozás jegyében élünk és működünk. Te hősöket neveltél katonáidban, mi
tisztes jellemű, hasznos polgárokat...«

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Azt  kívánom,  hogy  hasznos  eszmecseréivel  ez  a  szakmai  tanácskozás  is

szolgálni tudja fogyatékos embertársaink boldogulását.

Eger, 1995. június 22.

Dr. Jakab István”

298



A köszöntők után kitüntetések átadására került sor. A kitüntetettek:

„Bárczi Gusztáv-emlékérem” :

Dr. Göncz Árpádné (egy későbbi rendezvényen került átadásra) a „Kézen-
fogva” Alapítvány létrehozásáért; Demeter Miklós (Darvastó) a fogyatékos
fiatalok sporttevékenységének szervezéséért;  Tölgyszéky Gyuláné (Buda-
pest) az értelmi fogyatékosok neveléséért-oktatásáért,  a közoktatási tör-
vények (gyógypedagógiai vonatkozásainak) előkészítéséért.

„Egyesületi munkáért-érem” :

Grónás Imréné és  Hekeli  Sándorné (Eger)  a XXIII.  Országos Szakmai
Konferencia sikeres előkészítéséért és lebonyolításáért.

Valamennyiüknek ezúton is szívből gratulálunk!

Hasonlóan nagy-nagy elismerés és köszönet illeti a plenáris ülés keretében
látott ünnepi kulturális műsor valamennyi gyermek, ifjú és felnőtt szereplőjét,
rendezőjét, az egri Szalapart úti és a Móra Ferenc általános iskolák tanulóit és
tanárait, valamint az andornaktályai szociális foglalkoztató intézet fiataljait és
dolgozóit a lírai hangvételű, szép és emlékezetes műsorszámokért.

A jelenlévők nagy érdeklődéssel hallgatták meg Wisinger János igazgató, a
„Special  Olimpics”  mozgalom  magyarországi  vezetőjének  beszámolóját,
amelyből megtudták, hogy Csepregi Éva (magyar és angol nyelvű előadásában)
videón bemutatásra kerül a „Special Olimpics” dala: „Kézenfogva” („Blessed
are  the  meek”)  címmel  és  ugyanez  a  helyszínen  kazettán  is  eljut  minden
konferencia-résztvevőhöz. A videó bemutatását hosszantartó taps követte, és a
kazettákat mindenki örömmel fogadta.

Az ünnepi plenáris ülést szünet után szakmai program követte. Dr. Mester-
házi Zsuzsa: Tanulást segítő gyógypedagógiai szolgáltatás az iskolákban c.,
Huberné Firkola Gabriella: A gyógypedagógiai rehabilitáció iránti társadalmi
igény megjelenése és hatása a gyógypedagógiai iskolahálózat és intézmény-
rendszer kialakulásában c.,  dr. Gere Kálmán: A célszervezeti  rehabilitációs
foglalkoztatás helyzete és perspektívái c.,  Gereben Ferencné: Rehabilitáció a
logopédiában c., dr. Méhes József: Új terápiás lehetőségek a különböző dysle-
xiákban címmel tartottak előadást.

A szakosztályok a második napon tartották üléseiket. A központi téma köré
rendezett  előadások igen  széles  spektrumúak voltak  és  népes  hallgatóságot
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vonzottak. Több mint 50 előadás hangzott el a szakosztályok ülésein és minde-
nütt megbeszélésekre, vitákra is sor került.

Részletesen ezúttal sincs módunkban közölni a programokat és a szakosz-
tályi  üléseken  történteket;  a  Szerkesztőséghez  beérkezett  nyomdakész
előadás-kéziratokat azonban a Gyógypedagógiai Szemlében — az elmúlt
évek gyakorlatához hasonlóan — leközöljük.

A harmadik napon ismét plenáris ülésen találkoztak a résztvevők. A meghir-
detett témák iránti érdeklődés akkora volt, hogy a terem zsúfolásig megtelt.

Mezeiné dr. Isépy Mária a közoktatási törvény módosításával,  Tölgyszéky
Gyuláné pedig a  Nemzeti  Alaptanterv  (NAT) munkálataival  összefüggő,  élő
kérdéseket  vette  sorra.  Mindketten  kitűnően kalauzolták a  hallgatóságot  a
sokféle elvarratlan szál szövevényében. Olykor heves, de mindvégig tartalmas,
igazán hasznos vita  bontakozott  ki.  Az inkább elvi-elméleti  kérdések,  de a
praktikum részkérdései iránt érdeklődők egyaránt szakmailag feltöltődve távoz-
tak.

A  konferencia  résztvevői  nagyon  kellemes,  hangulatos  társasvacsorán  és
többféle szabadidős programon is együtt lehettek. Szépek és hasznosak voltak a
kiállítások és bemutatók, a kissé zord idő ellenére is jó emlékű a szilvásváradi
kirándulás és a borkóstoló a Csordakútnál. Külön elismerés és köszönet jár a
rendezőknek a Bazilikában megrendezett orgonahangversenyért.

A városban nappal a színes petúnia-oszlopokat, este a kivilágított épületeket
csodáltuk, s közben arra gondoltunk, hogy a nyarat is jó lenne itt tölteni.

A mindvégig vendégszerető gondoskodást valamennyi rendezőnek őszintén
köszönjük, külön is Grónás Imrénének, a megyei önkormányzat főtanácsosának
és Hekeli Sándornénak, az egri Móra Ferenc Általános Iskola igazgatójának.

Találkozunk a MAGYE XXIV. Országos Szakmai Konferenciáján Kaposvá-
rott, 1996. június 20-21-22-én.

Gordosné dr. Szabó Anna
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