
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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Ezért is öröm számomra, hogy megyénkben tartják 30. Országos Szakmai
Konferenciájukat.  A  szokásos  főváros-centrikusság  egyre  inkább  oldódni
látszik, s ennek eredményei – úgy gondolom – nem lebecsülhetők. Egy-egy, az
Önökéhez hasonló rendezvény ráirányítja a figyelmet a helyet  adó térségre,
régióra, városra is. S erre valóban nagy szükség van. Egyrészt a helyben dol-
gozó  szakemberek  be  tudják  mutatni  eredményeiket,  meg  tudják  osztani  ta-
pasztalataikat, s nem utolsósorban beszélni tudnak problémáikról, terveikről.
Másrészt  olyan szakmai segítséget,  bátorítást meríthetnek,  amelynek minden
bizonnyal az ellátottak, a segítségre szorulók látják majd előnyeit.

Biztos vagyok abban, hogy Önök nem véletlenül választották Vácot konfe-
renciájuk helyszínéül, hiszen itt két komoly intézmény is működik e területen:
a Cházár András Óvoda,  Általános Iskola,  Speciális  Szakiskola,  Diákotthon
és  Pedagógiai  Szakszolgálat,  valamint  a  Simon  Antal  Általános  Iskola,  Di-
ákotthon és Gyermekotthon. Akik közelebbről is ismerik tevékenységüket, azok
tudják, hogy magas színvonalon, de – legalább is az egyik intézményben – nem
a legmodernebb körülmények között végzik munkájukat.

A megye vezetésének fejlesztési céljai az előbb elmondottak alapján alakul-
nak. Így elő kívánjuk segíteni, hogy minden rászoruló gyermek a lakóhelyén
vagy annak közelében jusson hozzá a megfelelő ellátáshoz. Ennek érdekében is
támogatni és ösztönözni kívánjuk azokat az önkormányzatokat, amelyek részt
vállalnak a feladatokból.

S általában kiemelten kezeljük a gyógypedagógiai intézményhálózatot.
Gyakran mondjuk,  hogy  egy  társadalom állapotát  az  mutatja  meg legin-

kább,  hogy  miként  bánik  a  fogyatékkal  élőkkel,  rászorulókkal.  Abban  min-
den bizonnyal egyetértünk, hogy a legfontosabb befolyásoló tényező a társa-
dalom látásmódját, hozzáállását illetően az oktatás és a kultúra. E két terület
egymással  összefüggésben adja meg azt  az  alapot,  amelyre  építhetjük mun-
kánkat.

Pest  megyének  nagyon  gazdag  kulturális  hagyományai  vannak.  Móricz
Zsigmond,  aki  Leányfalun  lakott,  Blaha  Lujza,  aki  gödöllői  villájában  tar-
tózkodott  oly gyakran és oly szívesen,  Lotz Károly,  aki  Vácon töltötte gyer-
mekkorát, vagy Tömörkény István, aki Cegléden született... hogy csak néhány
nevet említsek. De megyénkben oktatott Arany János is.

Napjainkban  mindkét  területet  behatárolja  a  főváros  közelsége.  Bár
Piliscsaba  és  Gödöllő  említésekor  mindannyian  tudjuk,  hogy  mely  egyete-
mekről van szó. A szentendrei művésztelep híre is jóval meghaladja a megye,
de még az ország területét is.

A  kiragadott  példák  természetesen  nem  jelentik  a  teljességet,  ám  jelzik,
hogy mennyire fontosnak tartjuk, támogatjuk ezeket az intézményeket, terüle-
teket.
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Oktatási,  szociális,  egészségügyi  intézményeinkben  kiemelten  támogatjuk
a megfelelő technikai eszközök beszerzését. Csak az idén több mint százmillió
forintot szántunk erre a célra. Ebben természetesen olyan tételek is szerepel-
nek,  mint  a  mozgáskorlátozottak  biztonságos  közlekedését  elősegítő  eszkö-
zök beszerzése.  De nem mondhatunk le szakembereink továbbképzésének tá-
mogatásáról  sem. Pest  megyében 557 szakember foglalkozik a fogyatékosok
ellátásával, nevelésével.

Tudatában  vagyunk  annak,  hogy  intézményi  ellátottságunk  hiányosságok-
kal  küzd.  Számos olyan területe  van megyénknek,  ahol  nem elérhető még a
nevelési  tanácsadás,  vagy akár a logopédiai  ellátás,  amely  területen 38 in-
tézményünk működik 81 településen, 41 főállású logopédussal.

Folytatni  kívánjuk  a  szakiskolai  és  készségfejlesztő  speciális  szakiskolai
hálózat fejlesztését mind a tárgyi, mind a személyi feltételek tekintetében.

Céljaink ezzel még nem értek véget. Ahhoz azonban, hogy a megvalósítás a
lehető legjobb formában és mértékben történjen,  kérem az  Önök segítségét,
szakmai tanácsait, aktivitását is. Bízom abban, hogy ez a konferencia hozzá-
járul  a  résztvevők  szakmai  fejlődésén  túl  megyénk  gyógypedagógiai  ellátá-
sának fejlődéséhez is.

Köszönöm megtisztelő figyelmüket.  Tartalmas munkát  kívánok mindannyi-
uknak!

      P. Mészáros András

Vác város polgármestere

Tisztelt Hallgatóság!
Hölgyeim és Uraim!

Szeretettel  köszöntöm  a  Magyar  Gyógypedagógusok  Egyesületének  és  a
Magyar  Fonetikai,  Foniátriai  és  Logopédiai  Társaság  tagjait,  akik  azzal  a
szándékkal  jöttek  össze,  hogy megtartsák a XXX.  Országos Szakmai  Konfe-
renciát.

Ez a konferencia a kétszáz éves gyógypedagógiai nevelés-oktatás jegyében
telik. Büszkén hangoztatjuk, hogy a mi városunk jelöltetett ki erre a célra.

Erre a jubileumi eseményre gondolva, engedjék meg, hogy kicsit visszagon-
doljak a múltra. Aki elsőnek eszünkbe jut, az Jólészi Cházár András, aki jo-
gász  létére  létrehozta  a  siketek  iskoláját  az  országban elsőként.  Kérdezhet-
nénk, miért egy jogász? A válasz nem egészen egyértelmű, igazán nem tudhat-
juk.  Az  biztos,  azt  bebizonyította,  hogy rendkívüli  érzékenységgel  –  ma úgy
mondanánk, hogy rendkívüli szociális érzékenységgel – rendelkezett.
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Bizonyításként felidézem életének néhány cselekedetét.

– Amikor II. József 1784-ben törvénybe iktatta, hogy a közigazgatás és az
igazságszolgáltatás nyelve a német, Cházár András így tört ki a törvénytelen
rendelet ellen: „Mi lenne belőle, ha a koronás főknek idegen nyelv beszélése
koronájok vesztése alatt parancsoltatnék?” – és letette az ügyvédi „pennát”.

– Az „Esedező levél”-ben – melyet 1790-ben az Országgyűléshez intézett –
kitért  a mezőgazdaság elmaradottságára,  a szociális  ellátás hiányosságaira,
a jogfosztott és fogyatékos emberek problémájára, sőt, az iskoláztatás fontos-
ságára is.

– Ő volt az, aki a téli éhínség idején ellátta a jólészi lakosokat burgonyával
(grulyával), melyet ő honosított meg Gömörben.

–  1794-ben gyanúba keveredett  a  Martinovics-féle  összeesküvés  kapcsán.
Nem lehet tudni, hogy igazán a tagja volt-e, de az biztos, hogy valamelyik sza-
badkőműves páholynak tagja volt.

– Ezután már egyenes út vezetett a siketintézet alapításához. Harmadik fe-
leségének halála kedélybeteggé tette.  Ebben az  időben látogatott  el  Bécsbe,
a  siketek  iskolájába és  határozta  el,  hogy  Magyarországon is  létesít  egyet.
Gyűjtögette a pénzt, felhívást intézett az ország lakóihoz, segítségért fordult a
császárhoz, addig nem nyugodott, míg álmát meg nem valósította.

Végül sikerrel járt, bár megbecsülésre nem számíthatott: a megnyitó ünnep-
ségre, melyre kétszáz évvel ezelőtt, 1802-ben került sor, meg sem hívták, nevét
meg sem említették. De műve áll: nemcsak a siketek iskoláját, hanem a ma-
gyar gyógypedagógiát is megalapozta ezzel. Neve már ismert, megbecsült. Az
intézet fennállásának 100. évfordulóján emlékeztek meg róla először, és azóta
nagyon sokszor. 1902-től évente, 1977 óta kétévente ül le a fehér asztal mellé a
tantestületet, méltatva a nagy alapítót.

A harminc évvel ezelőtt megalakult MAGYE is Cházár Andrást ünnepli. En-
nek az idei rendezvénynek különös hangsúlyt ad az a tény, hogy a 200 éves
anyaiskola városában kerül megrendezésre. Ennek megfelelően a program is
sokszínű.

Kívánom, hogy mindenki érezze magát jól városunkban, legyen emlékezetes
ez az évforduló az Önök számára. Az iskola és a város mindent megtesz ennek
érdekében. Jó tanácskozást és jó szórakozást kívánok az önkormányzat és az
egész város nevében!

      Csereklye Károly
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