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dr. papp mihály  (1927–2003)

Életpályájának fontosabb eseményei:
1927 szeptember 13-án született Dévaványán, elemi

is koláit is itt végezte
1941 polgári iskola (Gyomán)
1947 tanító (Debrecen, református kollégium)
1950 gyógypedagógiai tanár (Budapest, Gyógypeda -

gógiai Tanárképző Főiskola)
1950 megkezdte gyógypedagógusi munkáját a gyu-

lai gyógypedagógiai intézetben
1952–1954 igazgató az orosházi gyógypedagógiai intézményben annak

megszűntéig
1954–1955 Tarhoson (a zeneiskola helyén) egy új Gyógypedagógiai Nevelő és

Foglalkoztató Intézetet szervez
1955-től ismét a gyulai Gyógypedagógiai Nevelő és Foglalkoztató intézetben

dolgozik: internátusvezető 1969-ig, igazgató helyettes 1974-ig, igazgató
1989-ig

1989-től nyugdíjasan dolgozik a Békés Megyei Kontroll Bizottságban
1972-ben a MAGYE alapító tagja, és azóta mindvégig a gazdasági ellenőrző

(Felügyelő Szerv) tagjaként dolgozik

búcsú dr. papp mihálytól
2003. január 6-án Gyulán

Kedves Miska, alig több mint két hete, hogy szeretett feleségeddel együtt köszön-
töttelek a nyugdíjas kollégáknak rendezett ünnepségen. Örömmel jöttél, hiszen
haza jöttél intézményedbe. Kíváncsi voltál minden változásra, a tervekre, felada-
tokra. Egyetértettél velünk, mert valamennyi jövőt felvázoló feladat a gyer-
mekekért szólt.

Kiegyensúlyozott, jókedvű voltál mint mindig. Családodról, nyugdíjas elfog -
laltságaidról,  Kontroll Bizottságban végzett munkádról, mindennapos városi
egész ségügyi sétáidról meséltél. Mi örömmel állapítottuk meg, hogy jó egészség-
ben vagy, nem őszülsz, nem ritkul a hajad, s a humorod sem kopott meg. 

A Mindenható azonban gyorsan és más forgatókönyvet írt számodra. Ezért
most elszorult szívvel, megrendülten állunk koporsódnál, hogy búcsút vegyünk
Tőled Igazgató Úr, Drága Miska barátom. 

A te generációd tagjai – Bárczi Gusztáv tanítványai – meghatározó egyéni -
ségei voltak/vannak a magyar gyógypedagógia legújabb kori alakításának. Jelen



voltatok/vagytok mindenütt: Főiskolánkon, a Magyar Gyógypedagógusok Egye -
sületében, igazgatókként a gyógypedagógiai intézményekben.

Te mindig gyakorlati szakembernek vallottad magad. Tenni, minél többet
tenni az értelmileg akadályozott gyermekekért. Erre születtél, tetted is a munkás
40 éven át. Példaértékű kötődésed Békés Me gyéhez. Orosháza, Békéstarhos,
Gyula főbb állomásai életednek. Intézetet ala pí tottál, szerveztél, irányítottál.
Mégis életed fő műve a gyulai intézet volt. 15 éves jogász–gyógypedagógus
igazgatói működésed alatt az intézmény korszerű szakmai műhellyé fejlődött. 

Mi azt tapasztaltuk, hogy méltó utóda voltál a nagy elődöknek: Kádas
Györgynek, Pánczél Imrének.

Vezetői munkásságodat több kitüntetéssel ismerték el. Te pedig büszke voltál
fiatal, szakképzett testületedre, az intézmény valamennyi dolgozójára.

Rangot jelentett a gyulai intézetben dolgozni. Magam is kivételes rangnak te -
kin tettem, hogy vezetéseddel Gyulán folytathattam pályafutásomat.

Azon kevesek közé tartoztál, akiknek nagyon sok barátja volt a városban, a
megyében, az országban. A barátság pedig összetartozást jelent. Összetartozást,
össze fogást egy közös célért, ez esetben  a fogyatékos gyermekek sorsának javítá -
sáért. Szerénységeddel, jóságoddal képes voltál összefogni bennünket.

A búcsú pillanatában megköszönöm neked biztatásodat, elismerésedet
szakmai munkánkról, törekvéseinkről. Köszönjük, hogy együtt örültél velünk 
sikereink nek. 

A munkád mellett igen nagy érték volt életedben családod. Büszke voltál
rájuk. Szerető férj, apa, nagyapa voltál. Valamennyien osztozunk az ő fájdalmuk-
ban is. Búcsúzom a Békés Megyei Önkormányzat, a MAGYE, a megyei Igazgatói
Szakmai Munkaközösség, a megye és város gyógypedagógusai, intézményünk
tantestülete, valamennyi dolgozója és diákja nevében. 
Isten veled, nyugodj békében, emlékedet örökké megőrizzük.  

Németh László

emléktábla-avatás

Tíz éve halt meg dr. palotás Gábor orvos-gyógypedagógus, a
logopédia kiváló művelője

Annak a budai háznak a falán (Budapest, XI., Otthon u. 1.), amelyben családjával
évtizedeken át lakott, a Beszédhibásokért Alapítvány, az ELTE Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Főiskolai Kar, a Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete
(MAGYE), hálás tanítványok és a XI. Kerület Önkormányzat emléktáblát
helyeztek el és avattak fel 2003. október 31-én délután.
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