
rangjának megfelelően ünnepeljünk meg. Kiemelkedő eredményként értékeljük,
hogy rohanó világunkban ezen a két napon regionális társadalmi környezetünk
és a többségi nevelési-oktatási intézmények figyelme az itt  nevelkedő, akadá-
lyozottsággal élő gyermekekre irányult.

A rendezvény sikerét, hangulatát hűen tükrözi a kiállítás emlékkönyvének
egyik bejegyzése, mely így szól:

„A  folyamatos  és  országos  eredménnyel  büszkélkedő  intézménynek
gratulálunk. Reméljük, még további sok-sok éven át szolgálják az egyik
legigazibb emberi ügyet...”

      Máténé Homoki Tünde Rummel József

A MAGYE ÉLETÉBŐL

XXX. Országos Szakmai Konferencia
és vezetőségválasztó küldöttközgyűlés
– Vác, 2002. június 20-22. –

A Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete (MAGYE) XXX. Országos Szak-
mai Konferenciáját ebben az évben a Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédi-
ai Társasággal (MFFLT) közösen rendezte meg Vácott. Mind a MAGYE, mind
az MFFLT ott tartotta évi közgyűlését is. Fővédnökök:  P. Mészáros András, a
Pest Megyei Közgyűlés elnöke és  Csereklye Károly,  Vác város polgármestere
voltak, akiknek köszöntő gondolatait a mellékletek tartalmazzák.

A nyitó plenáris ülés a Madách Imre Művelődési Központ színháztermében
zsúfolásig  megtelt  nézőtérrel  kezdődött.  A vendéglátó  rendező intézmény,  a
Cházár  András  Óvoda,  Általános  Iskola,  Speciális  Szakiskola,  Diákotthon,
Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat kitűnő kulturális műsorral köszön-
tötte a résztvevőket.
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A M AGYE és az MFFLT elnökeinek, valamint a fővédnököknek a megnyitói
után kitüntetések átadására került sor. Kamper Antal elnöktől

Egyesületi munkáért emlékérem kitüntetést vett át  Nagyné Heidenwolf
Erzsébet (Kaposvár) és Sándor Éva (Budapest).

Bárczi-oklevelet kapott:  Gubányi  Istvánné,  Ilniczky  Jánosné,  Kova-
linszky Pálné, Pálinkás Béláné, Sógor Zsuzsa (Vác).

Bárczi  Gusztáv emlékérem kitüntetést  ebben az évben  prof.  dr.  Czig-
ner  Jenő (Szeged),  Kiss  Tiborné (Budapest),  Mikesy  György (Vác),
prof.  dr.  Ribári  Ottó (Budapest),  Sándori  Szilvia (Vác)  vehettek  át  a
konferencia résztvevőinek elismerő ünneplése kíséretében.

Dr.  Pataki  László elnöktől  Bogotai  T.  Györgyi Kempelen Farkas em-
lékérem kitüntetést vett át.

A plenáris ülés második felében  Gordosné dr. Szabó Anna: Visszatekintés a
kezdetekre,  dr.  Mesterházi  Zsuzsa:  Az  emberi/szakmai  erőforrás  változása a
gyógypedagógiában,  dr.  Könczei  György:  A gyógypedagógia  jelene és  jövő-
je, Szikossy Ildikó: A váci Fehérek temploma kriptájának feltárása – Simon An-
tal,  dr. Kálmán Zsófia: Mennyiben lehet jogi kérdés a beszéd „gyógyítása”?,
Vassné dr. Kovács Emőke és  Fehérné Kovács Zsuzsa: A zavart kommunikációs
képességűek logopédiai  ellátásának helyzete  a  magyar  közoktatásban és  dr.
Pataki László: A foniátria helyzete az ezredfordulón címmel tartottak előadást.
(Az előadásokat részben folyóiratunk e számában, részben – amennyiben a kéz-
iratok Szerkesztőségünkhöz beérkeznek – a következő számban közöljük.)

A konferencia másnapján, június 21-én program szerint a szakosztályi ülések-
re került sor. Programjaikról a mellékletekben külön-külön adunk számot. Meg-
jegyezzük, hogy a Logopédiai Szakosztály az MFFLT programja keretében dol-
gozott és így a szakosztály üléséről szóló beszámolóból egyben az MFFLT egé-
szének munkájába is bepillanthatnak olvasóink.

A harmadik napon, június 22-én ismét plenáris ülés zajlott és folytatólag a
MAGYE vezetőségválasztó közgyűlése.

A plenáris ülésen két téma alá rendeződtek az előadások.

1. „A különleges gondozásra jogosultak szakszolgálati és közoktatási ellátá-
sa Pest megyében.” László Zsuzsa az autisták, Ványi Ágnes a beszédhibások és
beszédfogyatékosok,  Módné dr.  Hollós  Mária az  óvodáskorú,  tanulásban ve-
szélyeztetettek,  dr.  Torda Ágnes az  iskoláskorú,  más  fogyatékos kategóriába
sorolt tanulók helyzetéről és  Császár Ildikó a beilleszkedési zavar, tanulási ne-
hézség, magatartási rendellenesség miatt különleges gondozásra jogosultakról
számolt be.
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2. A másik témát  dr. Balázs János vezette be „Műhelymunka a gyógypeda-
gógiai számítógépes fejlesztő programok területén” címmel. Majd dr. Lányi Ce-
cília:  Multimédiás  oktatóprogramok  a  gyógypedagógiában,  Pavelka  Tünde:
Olvasás-segítő „Dizi” program,  Alberti Ágnes: Nyelvi gyakorló. Tudáspróba,
dr. Vicsi Klára: Varázsdoboz (beszédfejlesztő program),  Szabóné Keres Ildi-
kó: Kalandos helyesírás (az ly és j használata), Oroszlán Péter: Dinamikus ol-
vasás és  Hagymási Endre: Dislex olvasásfejlesztő programcsalád címmel tar-
tott előadást és bemutatást.

A konferencián (plenáris  és szakosztályi  üléseken) elhangzott  előadásokat
(amennyiben közlésre kész formában beérkeznek a GYOSZE szerkesztőségébe)
folyóiratunkban folyamatosan leközöljük.

A konferencia rendezői ebben az évben is kitűnő vendéglátók voltak. A kö-
szönet  a váci  alma mater igazgatóját,  Mikesy Györgyöt és munkatársait  illeti.
Mindenütt jelen voltak, figyelmességük utolérhetetlennek bizonyult. Köszönet
érte.

A Városi Sportcsarnokban a Barokk vacsora éppúgy felejthetetlen, mint a
váci Nautilus Strandon az esti fürdőzés. A nagy meleg ellenére sem bántuk meg
a zebegényi vagy vácrátóti kirándulást, ki-ki amelyiken részt vett. Szép volt a
táncbemutató és  egészen különös élmény a koncert  a  Nagytemplomban.  De
minden váci séta is emlékezetes marad a város szépsége és főként az emberek,
ismerősök és ismeretlenek kedvessége, szívélyessége miatt.

Viszontlátásra 2003. június 19-20-21-én Sopronban, a MAGYE XXXI. Orszá-
gos Szakmai Konferenciáján!

Gordosné Szabó Anna

1. sz. melléklet

ÜNNEPI KÖSZÖNTŐK

Pest megye
Képviselő-testületének elnöke

Tisztelt Konferencia! Kedves Hölgyeim és Uraim!

Általában a magyar gyógypedagógia, s külön-külön annak egyes részterü-
letei a szurdopedagógiától a gyógytornászokig, nemzetközi szinten is komoly
elismerésnek örvend, Bárczi Gusztávtól napjainkig.
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