
IN MEMORIAM

Kovács István
(1923 - 1995)

A debreceni Bárczi Gusztáv Általános Iskola és Diá-
kotthon 1953-tól 1983-ig volt igazgatója, a Magyar Pe-
dagógiai  Társaság  gyógypedagógiai  szekciójának  volt
elnöke 1995. január 30-án elhunyt. Utolsó útjára városa
és megyéje gyógypedagógusai, a Bárczi Gusztáv Gyógy-
pedagógiai Tanárképző Főiskola és a Magyar Gyógype-
dagógusok Egyesülete képviseletében jelen volt kollégái
is  elkísérték.  A debreceni  köztemetőben,  1995.  február
10-én Majorné Szathmári Erzsébet és Szabó Imre mond-
tak búcsúszavakat.

„Ha derék, kiváló emberek jelenlétükkel kis időre felélénkítették házunkat és szelle-
mük lobogásával lelkünket is felhevítették... úgy búcsújuk után mindig üressé válik a
világ.”

Most üressé válik  mindazok számára,  akik ismerték  Kovács István Maróthy-díjas
gyógypedagógust, a debreceni Bárczi Gusztáv Általános Iskola és Diákotthon nyugal-
mazott  igazgatóját.  Eltávozott  az  a  gyógypedagógus,  akinek  nevéhez  fűződik  a  II.
világháború  utáni  Hajdú-Bihar  megyei  gyógypedagógiai  intézményrendszer  szakmai
kiépítése.  Debrecen  városában  pedig  olyan  bázisintézmény  alapítója  volt,  amelynek
szellemi kisugárzása országosan is magasszintű volt.

Az általa 30 évig vezetett iskola gyermekszerető, humánus gyógyítva-nevelő légkö-
rében  váltak  gyógypedagógussá  számosan,  és  tekintik  ma  is  szakmai  pályafutásukat
meghatározó  bölcsőnek  ezt  az  intézményt  a  gyógypedagógusi  hivatás  nagyjai  közül
számosan.

Intézményvezetői munkássága alatt  lett  a Debreceni Gyógypedagógiai  Intézet egy
születendő, új iskolatípus (a foglalkoztató iskola) bölcsője.  Kovács István, a világhírű
orvos-gyógypedagógus Bárczi Gusztáv tanítványa, az 1963-ban elkészült foglalkoztató-
iskolai tantervvel és tankönyvcsaláddal beírta a nevét a magyar gyógypedagógia törté-
netébe.

Született  1923-ban Nagyfalun. Élt és alkotott Debrecenben 1950-től ez év január
30-ig, amikor megállt a szíve.

Emlékét kegyelettel őrizzük!
A debreceni Bárczi Gusztáv Általános Iskola és Diákotthon

nevelőtestülete és dolgozói nevében

Majorné Szathmári Erzsébet
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Dr. Ábrahámné
Györök Margit
(1955 - 1995)

Folyóiratunkban még nem is  volt  módunkban gra-
tulálni Margitnak, a Parlamentben Göncz Árpád elnök
úrtól 1995. április 13-án átvett, a „Magyar Köztársaság
Aranyérme” kitüntetéséhez,  amikor megtudtuk a meg-

döbbentő hírt: 40. életévében eltávozott közülünk! Nagyon értékes, aktív szakmai életutat
járt be e rövidre szabott időben.

Ábrahámné Győrök Margit, középiskolai tanulmányai befejezése után a Mozgáskor-
látozottak Egyesületei Országos Szervezete (MEOSZ) egyik területi egységénél vállalt
munkát. A feladatvégzésből rövidesen hivatás lett. Egyre többet, tartalmilag jobbat akart
tenni a rábízottakért, ezért beiratkozott a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző
Főiskolára, ahol szomatopedagógia-szakos gyógypedagógusként szerzett diplomát.

A MEOSZ támogatásával kezdte meg olyan mozgássérült  gyermekek fejlesztését,
akik állapotuk, vagy éppen lakóhelyük távolsága miatt nem részesülhetnek a szakintéz-
mények nevelő-oktató munkájából.  A kezdeti elgondolásokból mára országos hálózat
fejlődött: az Országos Utazó Szakmai Szolgálat.

Margit munkaközösséget szervezett a résztvevőkből, s nagy hozzáértéssel, szakma-
szeretettel irányította a  Mozgáskorlátozottak integrációját segítő pedagógusok munka-
közösségét. S hogy mindez fennakadás nélkül, gördülékenyen megvalósulhasson, létre-
hozta a „Bice Bóca Alapítványt”. Fáradhatatlan volt a szervezésben, a rendezvények, a
táborozások létrehozásában. S tette mindezt kedvesen, szerényen, de nagyon határozot-
tan a nap minden órájában.

A fogyatékosokért tevékenykedő országos szakmai szervezetek közül tizenhatan —
köztük a Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete is — létrehoztuk a Gyógypedagógiai
Érdekegyeztető Fórumot (GYÉF), hogy a felmerülő kérdésekben egységesen képvisel-
jük a ránkbízottak érdekeit. A GYÉF soros elnöki rendszerben működik, mely funkciót
Margit egy olyan nehéz időszakban vállalta fel és látta el kiválóan, amikor hozzákezdtünk
a Közoktatási Törvény vitájához és átalakításához. A MAGYE munkájában 1987 óta vett
részt  a  mozgásfogyatékosságügyi  szakosztály keretében.  Szakmai  konferenciáinkon
rendszeresen tartott előadásokat, publikációi szaklapunkban, a Gyógypedagógiai Szem-
lében megjelentek. Területének kiváló ismerője volt, s igen jó kapcsolatot alakított ki
munkatársaival és a gyermekekkel.

Temetése 1995. június 7-én volt. A Budapest, X., Szent László templom plébánosá-
nak szertartása után dr. Chikán Csaba, a MEOSZ elnöke és Göncz Árpádné, a Magyar
Köztársaság elnökének felesége mondott meleghangú búcsúbeszédet. A temetésen na-
gyon sokan voltak: a gyászoló család, a barátok, kollégák. Jelen volt Göncz Árpád elnök
úr is. Dr. Ábrahámné Györök Margit — szűkebb körökben Babi — emlékét tisztelettel
és szeretettel őrizzük!       Főszerkesztő
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Szerzőink figyelmébe!

1. Folyóiratunk hasábjain közlési lehetőséget biztosítunk a fogyatékosságügy gyógy-
pedagógiai, pszichológiai, orvosi, jogi, szociológiai, szociálpolitikai kérdéseit tárgyaló
közleményeknek: elméleti és gyakorlati tárgyú cikkeknek, szakirodalmi referátumoknak,
tudósításoknak.

2. Az eredeti közlemények kéziratában a fejléc tartalmazza annak az intézménynek a
pontos nevét, amelyben a szerző dolgozik, mellé zárójelben tüntessük fel annak a városnak a nevét,
amelyben az intézmény működik. A cikk címét középre helyezzük el, a szerző nevét, a cím
alatt tüntessük fel a foglalkozás és beosztás elhagyásával. Egyéb közleményekben a szerző
neve a cikk után szerepeljen.

3. A szöveget írógéppel, szabályos méretű papírlapokra és csak a papír egyik oldalára
írjuk. A gépelési hibákat a cikkírók javítsák ki, mert a nyomda csak a saját hibáját korrigálja
díjtalanul.  Ha  dőlt  betűkkel  akarunk  valamit  kiemelni,  azt  egyszer  húzzuk alá.  Csupa
nagybetűvel semmit se gépeljünk.

4.  Szabványgépelést  alkalmazzunk:  1  sor  60  „n”  betűhely,  egy  oldal  30  sor.  (2
példány.)

5.  Minden bekezdést  kezdjünk beljebb. Ha a szöveg egy részét  kisebb betűtípussal
kívánjuk szedetni (pl. az eset leírását vagy a vizsgálati metodikát vagy hosszabb idézetet),
ezt nem sűrűn gépelt sorokkal, hanem a szöveg bal oldala mentén húzott vonallal és „petit”
szóval jelezzük.

6.  A kézirat lapjait minden oldalon, középen felül, pontosan számozzuk meg arab
számokkal. Betoldást ne alkalmazzunk.

7. Az ábrákat borítékban mellékeljük, hátlapjukra írjuk rá a szerző nevét és jelöljük
meg nyíllal elhelyezésének irányát, és külön papíron adjuk meg az ábrák szövegét is. Az
ábrák helyét  jelöljük meg a kéziratban. A táblázatokat is külön lapon kérjük csatolni ,
helyüket jelöljük meg a kéziratban és hátlapjukra szintén írjuk fel a szerző nevét.

8. A kéziratok terjedelme: eredeti  közleményeké maximum 1 ív (20 oldal),  egyéb
közlemények 1 ívnél kisebb terjedelműek, pl. magyar nyelvű könyv ismertetése maximum
1 oldal, idegen nyelvű könyv ismertetése maximum 3 oldal.

9. A közleményekhez csatolt irodalom azoknak a műveknek az adatait tartalmazhatja,
melyeket  a szerző felhasznált.  A szakirodalom jelölése:  a szövegben az idézett  szerző
vezetékneve szerepeljen csak, mellette az irodalomban jelzett sorszámmal pl. Bárczi (15).
A cikk végén az „Irodalom”-ban a sorrend a következő: sorszám, a szerző neve (ABC-
sorrendben), elől a vezeték-, majd a keresztnév (lehetőleg annak kezdőbetűi), a könyv
vagy folyóirat-cikk címe. További adatok könyvre hivatkozásnál: a kiadó, a kiadás helye
és éve, az idézett lapszám. Régi vagy külföldi folyóiratokra hivatkozásnál az előbbi minta
értelemszerűen módosulhat.

10. Az orvosi szakkifejezéseket egységesen (Brencsán J.: Új orvosi szótár. Akadémiai
kiadó. Budapest 1983., szerint) jelöljük.

11. A szövegben gyakran előforduló terminus-technikusok rövidítése: a rövidítendő
fogalmat  első  előforduláskor  kiírjuk  és  utána  zárójelbe  a  rövidítés  jelét.  Rövidítést
lehetőleg ne használjunk.

12.  A szerzők tiszteletdíjat kapnak. A tiszteletdíj ívenként 3.500,- Ft  összhatárig
állapítható meg. A maximális tiszteletdíjjal csak az eredeti közleményeket és a tovább-
képzés rovat dolgozatait honorálják.

13. Különlenyomatot a Szerkesztőségnek nem áll módjában készíttetni.
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