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Fájdalommal  tudatjuk  mindazokkal,  akik  is-
merték, szerették, hogy 2002 márciusában, rövid
szenvedés után elhunyt Radnóti Dezső, a Komá-
rom-Esztergom megyei Kömlődi Általános Isko-
la és Diákotthon igazgatója.

Kalocsán született.  A tisztviselő család négy
gyermeke közül hárman lettek pedagógusok. Ta-
nulmányait  a  Tanítóképző  Intézetben  végezte.
Később itt kezdte működését, a javító intézetben
dolgozott  1954-58-ig.  Békéstarhoson fiatal  pá-
lyakezdőként  igazgató-helyettese az általános iskolának.  Békéscsabán kötött
házasságot  Angyal  Gabriellával,  akinek édesapja,  Angyal  István,  ebben az
időben Kisújszálláson a gyógypedagógiai intézet igazgatója. A Kisújszálláson
töltött közel 15 esztendő (melyből tíz évig internátusvezető) meghatározta to-
vábbi életútját. Itt született két gyermekük is, Gábor és Csaba. Ez idő alatt sze-
rezte meg gyógypedagógiai tanári diplomáját.

Egy gyógypedagógiai konferencián,  Hegyháti Alajossal történt találkozás
után, 1974-ben kerültek Komárom-Esztergom megyébe, ahol 1976-ban nem
kisebb elődjétől vette át igazgatóként a stafétabotot, mint az állami-díjas volt
igazgató, Hegyháti Alajos.

A Kömlődön töltött húsz év alatt mély hivatástudattal, fáradhatatlanul foly-
tatta azt a munkát, melyet Lojzi bácsi, az általa is nagyra becsült előd megkez-
dett és végzett a súlyosan fogyatékos gyermekek nevelése, fejlesztése érdeké-
ben. Nyugdíjba vonulásáig eltelt két évtized alatt sokat tett a 85 fős személyi
állománnyal működő intézmény álláshelyeinek betöltéséért, a szakos ellátott-
ság növeléséért, a stabil nevelőtestület kialakításáért, a gyermekfelügyelői ál-
lások,  nevelőtanári  helyek  Kömlődön lakó személyekkel  való betöltéséért,
szolgálati férőhelyek gyarapításáért.

A 150 imbecillis gyermeket befogadó intézménynél kezdettől fogva a teljes
profilú foglalkoztató iskola megteremtésére törekedett. Sok évi tapasztalata
késztette arra, hogy két óvodai csoport létrehozására kerüljön sor. Korszerű
változtatások jöttek létre munkája során az intézeten belül (tornacsarnok, mű-
helyek, gyakorló konyha, orvosi rendelő, betegszobai részleg, nevelői szoba,
játékszoba, gyakorlókert, kézilabdapálya, mikrobusz vásárlása).

Sok energiát fordított az intézmény felújítására, figyelmet az intézetet támo-
gató szponzorokra, a szülőkkel való kapcsolattartás hatékonyságára. Jó kap-
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csolatai voltak a megye valamennyi gyógypedagógiai intézményével, kiemel-
kedően a tatabányai, a tatai, a komáromi kisegítő iskolákkal, a gyermekvédő
intézményekkel, valamint a Dunaalmási Református Egészségügyi Gyermek-
otthonnal. Alapítványt hozott létre, amelyből nem csupán a gyermekek, hanem
a kiemelkedő munkát végző nevelők is részesültek. Rendszeres és állandó kap-
csolata volt a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolával, első-
sorban  Hatos Gyula tanár úrral. A főiskolai hallgatók rendszeres hospitálói
voltak a kömlődi intézetnek. Határtalanul optimista pedagógiai munkáját sok
oktatófilm is megörökítette.

1996-ban történt nyugállományba vonulása után csupán egy évig pihent.
Számára üres volt az élet gyermekek nélkül. Közel öt esztendőn át jártak ki
Dunaalmásra Gabikával, feleségével, hogy nagy élettapasztalattal teli szakmai
tudásukat, szeretetüket átadják az otthon kis lakóinak. Néhány héttel halála
előtt hagyta abba fél évszázados, szép szolgálatát.

Ma már hiába várják a kömlődi intézet kis lakói délutánonként, hogy megáll-
jon a piros autó házuk előtt. Szeretett Dezső bácsijuk nem száll már ki az inté-
zet mellett a kocsiból soha többé.

Búcsúzunk Tőled Dezső, fájdalommal, Komárom-Esztergom megye és a
megyén kívüli barátok nevében, hiszen halk szavaid, a csend, amely mindig
körülvette szerény lényedet, itt marad közöttünk, megőrzi a történelmünk.

Dunaalmás, 2002. május 29.

Haffnerné Dobos Szilvia
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