
S. Arnold Klára vallomásában, melyben kemény életének miértjére kértek magya -
rázatot, azt válaszolta: „Ne gondold, hogy sohase voltak nehéz óráim, nem lázadoztam
az életem ellen, a kereszt ellen, amit Isten a vállamra rakott, de ilyenkor az imádsághoz
menekültem, és talán ezek a percek mentettek meg attól, hogy valami szörnyû lázadás
fészkelõdjék a lelkembe…” (S. Arnold, 68. o) 
Két kis könyvecske a kívülállók számára talán riasztó, talán elfogadhatatlannak lát -

szó életrõl. A recenzens is zavarban van, nem visszaélés-e ilyen hosszan idõzni ennél
a témánál? Igaz, a súlyosan és halmozottan sérültekre és környezetükre, szüleikre, 
testvéreikre hosszú hallgatás után most kezd rávetülni a szakmai figyelem. De mit
éltek meg ezek a szülõk? E könyvismertetés csupán felhívás lehet. Jó lenne, ha minél
többen, a velük foglalkozó szakemberek, szülõk, segítõk, érdekvédõk, pszicholó -
gusok, orvosok és papok megismerkednének ezzel a világgal, valóságával, mozgató
rugóival, értelmével!
(S. Arnold Klára: Ajándék! – Elfogadom! Galex 2000 Bt. Szeged. – Marion „Mike”

Menning: A szeretet próbakövei. Értelmi fogyatékos kisfiú egy szenátor családjában:
Koinónia, Kolozsvár, 2001. Életjel sorozat. A két kis munka elérhetõ az ELTE Bárczi
Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Kar könyvtárában.)

Dr. Hatos Gyula

Ünnepségek, konferenciák
75 év a gyógypedagógia szolgálatában

A Jász - Nagykun - Szolnok megyei Kádas György Általános Iskola, Speciális Kész -
ségfejlesztõ Szakiskola, Diákotthon, Gyermekotthon Kisújszálláson 2003. november
19-20-21-én ünnepelte fennállásának 75. évfordulóját. Az elsõ napon a városháza dísz -
ter mében került sor a nyitó ünnepségre, amikor Tokár István, a megyei közgyûlés 
el nöke méltatta az intézmény tevékenyégét és elismerésként megyezászlót adomá -
nyozott az iskolának. Az ünnepségen Dr. Mesterházi Zsuzsa fõiskolai tanár meleg sza-
vakkal szólt az intézmény háromnegyed évszázados munkájáról, országosan elis mert
eredményeirõl, a folytonosságról, amely nagy érték a sérült gyermekek, a velük
foglalkozó szakemberek, a szülõk és segítõk számára. Vigh Károlyi Katalin igazgató
bemutatta az intézmény múltját, és a jelen körülményeket. Kiemelte az évtizedek óta
eredményes logopédiai fejlesztést, a néhány év óta alkalmazott dyslexia-prevenció
olvasástanítási módszert, a gyógytestnevelést, a Syndellar fejlesztõ programot, melyek
alkalmazása az iskolai nevelés-oktatás hatékonyságát emeli. 
A jubileum alkalmával az intézmény felvette alapítójának, Kádas György igazgató

gyógypedagógusnak a nevét. Megalapította a róla elnevezett emlékplakettet, amit elsõ
alkalommal Andrekovics Tamásné gyógypedagógus kapott meg több mint 33 éves
kiemelkedõ, önzetlen és példamutató munkájáért.
A másnapi szakmai konferencián Dr. Radványi Katalin fõiskolai docens, Dr. Papp

Gabriella fõigazgató helyettes a módszertani megújulás szükségességérõl szóltak. Dr.
Radoszláv Miklós a gyermekvédelem mai állását mutatta be, majd angol és lengyel
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szakemberek beszámolóit hallgatta a közönség. Délután Körösné Dr. Mikis Márta,
Bozori Gabriella, Benke Mária, Béres Lászlóné, Rédei Etelka és Bereczki Istvánné
elõadásaira került sor.
A harmadik napon Öregdiák találkozó, valamint a mûvelõdési házban gazdag prog -

ram: játszóház, kézmûves foglalkozás, mese elõadás, bûvészi produkció tette emlé -
kezetessé a jubileumi napokat. Az intézmény évfordulójáról „Ilyenek vagyunk mi”
címmel kiadványt is megjelentettek, ahol szót kaptak az iskola gyógypedagógusai, a
szakmai konferenciák elõadói, a szülõk és a gyermekek is.

Hetven éve született Pápay Ágoston

Pápay Ágoston, a martonvásári iskola egykori országosan ismert igazgatója szüle tésé -
nek 70. évfordulóján emléktábla leleplezésével egybekötött megemlékezést tartottak
2004. április 27-én iskolájának tanulói, tanárai a szülõk és kollégái. Az emléktáblát a
Fejér megyei közgyûlés elnöke Szabó Gábor leplezte le.

XX. Országos Koncz Dezsõ Komplex Tanulmányi Vetélkedõ

2004. május 26-án és 27-én a Békés megyei Dr. Illyés Sándor Gyógypedagógiai,
Egységes Pedagógiai Szakszolgálati Intézmény, Diákotthon és Lakásotthon rendezte
meg az értelmileg akadályozott tanulók iskolái országos találkozóját és tanulmányi
vetélkedõjét Tarhoson. 

A vetélkedõn sport, kulturális programok, gyulai várlátogatás, táncbemutató, ját szó -
ház, népi kismesterségek bemutatása és sétakocsikázás gazdagította a vetélkedésre
érkezett csapatok élményeit.

Gyógypedagógiai tudományos ülés a Szegedi Tudományegyetemen

A Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Tanárképzõ Fõiskolai Kar, és a Magyar
Tudo mányos Akadémia Szegedi Akadémiai Bizottsága Neveléstudományi -Pszi -
chológiai Szakbizottsága 2004. május 6-án konferenciát tartott „A gyógypedagógiai
képzés elméleti és gyakorlati igényei” címmel. A néhány évvel ezelõtt indult gyógy -
pe da gógusképzés, amely a tanulásban akadályozottak pedagógiája, valamint az értel-
mileg akadályozottak pedagógiája tanári szakágára ad képzést nappali és esti tagoza-
tos formában, irányítói, oktatói és a partnerintézményei bevonásával áttekintést adott
néhány aktuális tudományos és gyakorlati kérdésrõl.

Elõadást tartott Prof. Dr. Stefan Vasek dékán helyettes a pozsonyi Komenszki
Egyetemrõl, Dr. Fodor László a kolozsvári Babes Bolyai egyetemrõl, Prof. Dr. Mihály
András a szegedi egyetem Orvostudományi Karának tanszékvezetõ egyetemi tanára,
Dr. Radványi Katalin csoportvezetõ docens a budapesti Eötvös Loránd Tudo mány -
egyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Fõiskolai Karáról. A helyi oktatók közül Dr.
Dombi Alice fõiskolai tanár, dr. Hatos Gyula szaktanácsadó, Varga Imre c. igaz gató,
adjunktus, Szabó Gáborné igazgató, valamint két hallgató a képzésbõl az esti
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kiegészítõ diplomás képzésbõl Váradiné Túri Gabriella általános iskolai igazgató, a
nappali képzés hallgatói nevében pedig Cser Gabriella. 

A tudományos ülést Prof. Dr. Galambos Gábor egyetemi tanár fõigazgató nyitotta
meg, Dr. Varga István fõiskolai tanár vezette és Dr. Ormándi János tanszékvezetõ
fõiskola tanár értékelte, és zárta be.

A Dél-Alföldi régió gyógypedagógusai, a hallgatók, valamint a kar munkatársai
megtöltötték az Akadémiai Bizottság dísztermét, és nagy érdeklõdéssel hallgatták az
elõadásokat. A konferencia szünetében a gyógypedagógiai iskolák, intézmények mun -
kájából kiállítást láthattak a résztvevõk, az elõadók a tanulók munkáiból kaptak emlé-
ket.

Dr. Hatos Gyula

Minden Kedves Olvasónknak

békés, boldog karácsonyi ünnepeket és 

eredményes új esztendõt kívánunk!

a Szerkesztõség


