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A MAGYE ÉLETÉBÕL

XXXII. Országos Szakmai Konferencia és 
a MAGYE 2003. évi rendes Közgyûlése

– Pécs, 2004. június 24–26. – 

Egyesületünk 2004-ben Pécsett rendezte meg a Magyar Fonetikai, Foniátriai és
Logopédiai Társasággal (MFFLT) közösen, és számos társegyesület, társaság, szövet -
ség, speciális intézmény és közalapítvány, valamint az ELTE Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar közremûködésével soron következõ Országos
Szakmai Konferenciáját és rendes Közgyûlését.
Fõvédnökök voltak: Dr. Szili Katalin, az Országgyûlés elnöke, Dr. Kékes Ferenc, a

Baranya Megyei Közgyûlés elnöke és Dr. Toller László, Pécs Megyei Jogú Város 
polgármestere.
A konferencia mottója, különös tekintettel Magyarország Eu-csatlakozására:

„Fogyatékosság itthon és Európában” volt. 
A nyitó plenáris ülés, június 24-én, a Pécsi Orvostudományi Egyetem aulájában,

gyermekmûsorral kezdõdött. Az Éltes Mátyás Általános Iskola tanulói „menettánc”,
„színek tánca”, „Valahol Európában” musical részlet, „modern aerobik és koreográfia”
mûsorszámokkal léptek fel Erdei Lajosné, Katona Tamásné, Mánfai Brigitta és Elekes
Erzsébet gyógypedagógusok vezetésével.
A nagy elismerést kiváltó, kitûnõ mûsorszámok után Kamper Antal, a MAGYE

elnöke és Dr. Juhász Ágnes, az MFFLT elnöke megnyitója következett, majd Kallós
Zsuzsa, a Megyei Önkormányzat oktatási felelõse és Póla József, Pécs város Oktatási
Irodájának vezetõje szóltak a mintegy félezer jelenlévõhöz.  
Ezután Kamper Antal elnök és Mezeiné dr. Isépy Mária fõtitkár MAGYE kitünteté-

seket adott át:

Bárczi Gusztáv-emlékérem kitüntetést kapott:
Fekete Mária (Pécs), Jankó-Brezovay Pálné (Budapest), Máténé Sej Jolán (Pécs),
Pótó Kornélia (Kaposvár), Szarka Attila (Aszód), Szemkeõ Péter (Kiskõrös) és
Zákányi Katalin (Kaposvár).
Egyesületi Munkáért-érem tulajdonosok lettek:
Dr. Patakyné Barkóczy Ildikó (Budapest), Õszi Tamásné (Budapest) és Sebõk Zsuzsa
(Budapest).
Bárczi Gusztáv-emléklapot vett át a pécsi Éltes Mátyás Iskolaközpont testülete.

Ezután Márkné Ettlinger Zsuzsa és Földes Tamás kért szót a Sopronban mûködõ
„Fogjuk a kezed Egyesület” képviseletében. 2004. februárjában tartott közgyûlésükön
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hozták azt a határozatot, hogy tizedik jubileumi Soproni logopédiai és pedagógiai kon-
ferenciájukon Emléklappal köszöntik azokat az elõadókat, akik többször tartottak
elõadást ill. szakmailag is segítették az évrõl évre megrendezett konferenciákat. Az
Emléklap idézete: „Hosszú a virágfüzér, / kéztõl kézig ér, / valamennyi kézen át, /
kezdettõl végigér.” 
A 2004. márciusában megrendezett jubileumi konferencián a helyszínen, Sopronban

kapták meg az Emléklapot: Mezeiné dr. Isépy Mária, Gordosné dr. Szabó Anna, Dr.
Pataki László, K. Németh Margit, Licskainé Stipkovics Erika, Rab András, Dr. Tóth
Péterné (iskola igazgató),  Pratser Ferenc (szálloda igazgató) és Földes Tamásné. 

Pécsre, a MAGYE konferenciára azoknak hozták el az Emléklapot, akik márciusban,
Sopronban nem vehették át azt. „Tíz évvel ezelõtt azzal a céllal indult el a Soproni
Logopédiai és Pedagógiai Napok szervezése  – hangzott el az Emléklapot átadók
részérõl többek között –, hogy az ország nyugati kapujában, Sopronban is bõvítsük a
pedagógusok tájékozottságát a gyermekek olvasás-, írás- és számolás zavarával kap-
csolatban. Fontos volt már akkor, hogy a gyógypedagógusok és a többségi oktatási
intézményekben dolgozók együttmûködése szorosabbá váljék. 
Céljainkat nem tudtuk volna egyedül megvalósítani. A gyógypedagógia kiváló 

szakemberei támogattak bennünket az elmúlt tíz évben, hogy céljaink teljesüljenek,
hogy akkreditált képzés keretében a közoktatás valamennyi intézménytípusának
képviselõi: óvónõk, tanítók, tanárok, gyógypedagógusok együtt ismerjék meg az
integráció nemzeti és nemzetközi eredményeit, a logopédiai munka gyakorlatát, a
legújabb kutatásokat, és így megerõsítést kapjanak munkájukhoz. 
Büszkék vagyunk arra, hogy a Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete figyeli, 

segíti munkánkat, bízik bennünk. Rendkívül nagy megbecsülés számunkra, hogy az
elmúlt évben soproni közgyûlésünkön megkaptuk a Bárczi Gusztáv Emlékérmet.”
Majd Márkné Ettlinger Zsuzsa és Földes Tamás átadták az Emléklapot a Magyar

Gyógypedagógusok Egyesületének, Fehérné Kovács Zsuzsának, Gerebenné dr.
Várbíró Katalinnak, Nagy Gyöngyi Máriának, Dr. Torda Ágnesnek, Tölgyszéky-Papp
Gyulánénak, Vassné dr. Kovács Emõkének és Dr. Zsoldos Mártának.

A plenáris ülés második részében Mezeiné dr. Isépy Mária és Dr. Horváth Emília
elnökletével a program szerinti elõadások megtartására került sor: Fehérné Kovács
Zsuzsa: A beszédhibás populáció ellátásának helyzete a Magyar Köztársaságban;
Gergely András: Az integráció gyakorlata egy többségi középiskolában; Dr. Torda
Ágnes: Átalakulási folyamatok a gyógypedagógiai közoktatásban. (Az elõadások
anyagát a Gyógypedagógiai Szemle teljes terjedelmükben leközli.) 
A konferencia másnapján, június 25-én, a Ciszterci Rend Nagy Lajos Gimná -

ziumában folytatódott a program. Az MFFLT plenárisan, a MAGYE szakosztály-
ülések keretében folytatta munkáját. Valamennyi színhelyre számosan érkeztek olyan
érdeklõdõk is, akik csak erre a napra utaztak Pécsre. A szakosztályok ülésérõl külön-
külön számolunk be, ill. az ott elhangzott elõadásokat is folyamatosan leközöljük,
amennyiben nyomdakészen beérkeznek szerkesztõségünkbe.
A konferencia harmadik napján is program szerint folytatódott a munka.



A MAGYE Közgyûlését az Elnökség június 24-én tartott ülésén készítette elõ. Az
Elnökség javaslatait a Közgyûlés megvitatta, majd elfogadta. Határozatok:
1)Az elnökségi tagságáról lemondott Gaál Tiborné helyébe a MAGYE Rózsáné
Czigány Enikõt kooptálja.

2)A MAGYE évi tagdíja 2005-tõl 1000,- Ft. lesz.
3)A MAGYE 2003. évi, a MAGYE Felügyelõ Szerve által ellenõrzött gazdasági
beszámolóját (amelyet a MAGYE tagjai a MAGYE székhelyén kívánságra meg -
tekinthetnek) a Közgyûlés elfogadja.

4)A 2005. évi XXXIII. MAGYE Országos Szakmai Konferencia és Közgyûlés szín-
helye Salgótarján lesz. A Konferencia fõ szervezõje Murányi Sándor igazgató.

5)Az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar fõigazgatója, Könczei
György egyetemi tanár aláírásával közreadott „Kiáltvány a gyógypedagógia
megmentéséért” címû dokumentum tartalmával a MAGYE tagsága azonosul, és az
aláírás gyûjtést szorgalmazza. 

A Közgyûlés után, a záró plenáris ülésen Adelheid Fritz, a Fröbel-iskola (Fellbach)
tanára, Mandica Dujmovic, a zágrábi Speciális iskola foglalkoztató tanára és Papp
Enikõ tanár (Marosvásárhely) tartottak bemutató elõadást az általuk képviselt intéz-
mény munkájáról. 
Befejezésül az „Életke” címû film (rendezte: Felvidéki Judit) bemutatására került

sor. A filmet a 2003. évi filmszemlén mutatták be elõször, ahol az Esélyegyenlõség-
díjjal tüntették ki, majd a Duna televízió szintén mûsorára tûzte, amikor a nagy kö -
zönség is megismerhette a mozgáskorlátozott gyermekek/tanulók életét. A konferencia
szakmai közönsége is nagy tetszéssel fogadta a filmet. Ezúton is gratulálunk Nádas Pál
MAGYE elnökségi tagnak, gyógypedagógus-igazgatónak mint a film szakér tõjének. 

A konferencia rendezõi ezúttal is minden köszönetet és elismerést megérdemelnek.
Máténé Sej Jolán és Fekete Mária gyógypedagógus kollégák vezetésével a pécsi Éltes
Mátyás Iskolaközpont tagjai mindenütt jelen voltak, figyelmességükkel, ked -
vességükkel elhalmozták a résztvevõket. Mindegyik szabadidõs program és a társas
vacsora szintén emlékezetes élmény marad számunkra. 

Találkozunk Salgótarjánban 2005. június 23–24–25-én a MAGYE XXXIII. Országos
Szakmai Konferenciáján. 

Gordosné Szabó Anna 
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