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„önmagát becsüli meg minden nemzedék azáltal, hogy tudomásul veszi, a világ
nem vele kezdõdik. mindennapi munkánkhoz az elõdök példájából meríthetünk
erõt, hitet és bátorságot”- fogalmazza meg szép és idõálló gondolatát Sütõ andrás.

amikor nagyothalló iskolánk 80., országos intézményünk létrejöttének 40.
évfordulóját ünnepeljük, méltán idézzük ezt a gondolatot elõhívva a múltból dr.
Török Béla alakját és az eltelt idõ szakmatörténetét.

igen, dr. Török Béla nemcsak iskolaalapító, nemcsak a magyarországi
nagyot halló oktatás létrehozója volt, hanem a tudománytörténet szempontjából is
újat alkotott. az önálló iskola kiharcolásával együtt megalapozta azt a pedagógiai
kultúrát, amely mintegy hídként feszülve a többségi és a sajátos igényeknek
megfelelõ pedagógia közé, mára is érvényesen megteremtette azt a nevelõ – 
oktató tevékenységet, amely ma is meghatározó, értékes, szolgálja a nagyothalló
gyermekeket, tanítja, neveli, (re)habilitálja õket, és elindítja õket a többségi okta -
tás és a társadalom világába. 

Hogyan is történt mindez, hogyan fonódott össze az 1871-ben születetett és
1910-ben már egyetemi magántanár, fülorvos szakmai élete a nagyothalló gyer-
mekek szolgálatával? a fiatal fülorvos-sebész-tisztiorvos már németországi
tapasztalatszerzése alkalmával megmutatta kiemelkedõ tudását. Hazai orvosi kar-
rierje 1903-ban indult meg a fõvárosi Szent János Kórházban. az európai hírû
fülgyógyászati intézet már az õ és a világhírû Jansen professzor közös tervezése
alapján készült el. meghatározóak voltak a fül, a hallásmérés kutatásában elért
eredményei is. ezekben a kutatásokban többek között a Nobel-díjas Békésy
professzorral is együttmûködött.
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mégis hogyan fordult a kor kiemelkedõ kutató professzora a nagyothallók
oktatásának megteremtése felé? Hiszen addigi  tudományos tevékenysége már
akkor szakmája hírességei közé emelte! valami hiányzott még ebbõl az életmûbõl
– érezhette iskolaalapítónk. Felismerte a siket gyermekek és a nagyothalló
gyermekek meghatározó különbözõségeit és ösztönözték külországi tapasztalatai
is, gondolva a németországi nagyothalló oktatás már akkor szép eredményeire. az
ilyenkor néha megszületõ legendák szerint egy célját el nem ért hallásjavító mûtét
utáni tragédia, egy nagyothalló fiatal lány önkezû halála is megindította.

valószínûleg még jobban megacélozta elszántságát találkozása Bárczi
Gusztávval, aki kimagasló egyénisége, mondjuk ki zseniális korszakalkotó tudósa
volt a hazai hallássérült oktatásnak. a hallásfejlesztés - hallásnevelés lehetõsé -
geinek felismerésével olyan fordulatot hozott a magyar szurdopedagógiába, mely -
nek hatása ma is él és mûködik.

dr. Török Béla felhasználva elismertségét, az akkori magyar állami,
székesfõvárosi vezetéssel való kiváló kapcsolatrendszerét, hihetetlen szívóssággal
elérte, hogy a meg-meginduló decentralizált osztályok egyesítésével Budapest
Fõváros Tanácsa engedélyezze a nagyothalló gyermekek saját önálló iskolájának
a megnyitását. 

Kitûzték hát a nagy napot. 1925. december 19-én ünnepélyes keretek között
megnyílt a Toldy Ferenc utca 64. alatt a megálmodott iskola. az ország, a fõváros
számos magas rangú méltósága jelent meg, ott voltak az egyházak vezetõi, a
rokon intézmények, a szakmai társaságok képviselõi, és természetesen a boldog
nagyothalló gyermekek tanáraikkal. egy valaki hiányzott csak: az iskolaalapító.
dr. Török Béla 22 nappal a kapunyitás elõtt meghalt. az öröm a döbbenettel
vegyült, de a munka megindult és tart napjainkig.

megkezdõdött hát az elsõ 40 év, a nagyothalló gyermekek fõvárosi 
iskolájának a korszaka. a történelem vérzivataros évei, a ii. világháború és az azt
követõ nehéz évek sem akadályozták meg a tisztességes munkát, amelyet 
kezdetben kissé még a siket iskolákra jellemzõ kiejtés tanítás és szájról olvasás
tanításának dominanciája jellemzett. az intézmény többször volt kénytelen helyet
változtatni. Többször változott az iskola vezetése, valamint neve is. az 
iskolaalapító Török Béla neve annak ellenére, hogy az eredeti alapító Oklevélben
a „nagyothalló gyermekek apostolának” nevezték, kezdetben még nem került be
az iskola nevébe, csak jóval késõbb. de néhány év után ismét eltûnt onnan. 

Koncepcióváltást jelentett – ha óvatosan is – amikor az Írás helyett a magyar
nyelv került be a tantervbe, de a legnagyobb szakmai elõretörést Bárczi Gusztáv
korszakos felismerése és annak a pedagógia színterére való behelyezése 
jelentetett. amikor megfogalmazódott, hogy még a súlyosan hallássérült 
gyermeknél is érdemes és hatékony a hallásfejlesztés megindítása, és a szurdo -
pedagógia szakembereinek kötelezettsége a hallássérült gyermekek hallás- és 
ritmusnevelése. a Hallási gyakorlat megjelent az iskola programjában. a dohány
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utcai nagyothallók iskolájában  Bárczi Gusztáv személyesen irányította a hallás-
nevelést. mindez akkor még csoportos és egyéni hangerõsítés nélkül!

a dohány utcai iskola lett az országos intézmény szakmai elõkészítõje.
intenzív elõkészületek kezdõdtek meg a vidéki gyermekek beiskolázására. az 
óriási igény tudatában négytagú felkészült pedagóguscsoport végezte a hallás-, a
beszéd- és a személyiségvizsgálatokat. ( dr. Csányi yvonne, dr. maria magyar-
agostini, Géczy péterné, papp Gyuláné.) Sziklay Béla igazgató jelentõs technikai
elõkészületeket tett. Saját tervezésében és kivitelezésében egy helyi padsort
átalakított; hangerõsítõ berendezéssel látta el. elkészült az ország elsõ csoportos
elektro-akusztikai berendezése. még jelentõsebb volt a szakmai készülõdés, a
modern hallás- és beszédvizsgáló tesztek alkalmazása, a természetes beszéd-
fejlõdésre alapozott nyelvi fejlesztés eszméjének és gyakorlatának középpontba
állítása.  

És elérkezett a nagy pillanat! 1965. november 15-én megkezdõdött a második
negyven év.

az ybl-díjas zalaváry lajos tervei alapján épült korszerû, szép intézményben
végre helyet kaptak a vidéki gyermekek is. Életre kelt az óvoda, az általános 
iskola és a diákotthon is.

az intézményt 1984-ig lovász lászló vezette, õt követte 2004-ig dr. Sári
Jánosné.

lovász lászló megfelelõ egyensúlyt tartott a korszerûség, a folyamatos
megújulás és a szabálykövetõ, törvénytisztelõ mûködés között, teret adva a 
hallássérült szakma lassan meginduló modernizációjának.

a behelyezési vizsgálatokat továbbra is folytató, dr. Sári Jánosnéval és a kívá-
ló pszichológiai vizsgálatokat végzõ Tóth egonnal kibõvült csoport munkáját
késõbb a Hallásvizsgáló Országos Szakértõi és Rehabilitációs Bizottság vette át. 

az iskola megbecsülését jelentette 1972-ben az alsó tagozatos pedagógusok
legjobbjaiból választott tanárok gyakorlatvezetõi megbízása a Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola Szurdopedagógiai Tanszéke számára.  ez
a minõségi oktatómunkát megkövetelõ tevékenység ma is tart.

Jelentõs elõrelépést jelentett 1979-ben a lovász lászló és dr. Csányi yvonne
szerkesztésében elkészült új, a beszédközpontú nevelés-oktatásra épülõ tanterv,
mely már kiterjedt a differenciálásra is. Fejlõdést jelentett a heti 2 óra Korrekció
és az egyéni anyanyelvi nevelés bevezetése, amely értelemszerûen, áthelyezve a
kiejtés – korrekció felelõsségét és munkáját, jóval több teret adott az anyanyelv
tartalmi – szintaktikai fejlesztésének az elõkészítõs anyanyelv valamint az alsó
tagozatos Beszédfejlesztés tantárgyak keretében. a differenciálás konkrét meg -
valósítása érdekében a gyermekek hallás- és beszédállapotuk szerint úgynevezett
„a” és „B” típusú osztályokban tanulhattak, melyekhez a tanterv differenciált
anyagrészeket és követelményeket rendelt.

ez még a csoportos hangerõsítõ berendezések virágzásának korszaka volt. a
Budapesti elektroakusztikai Gyár (BeaG) gyártotta, szerelte fel és folyamatosan
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korszerûsítette ezeket, késõbb alkalmassá téve õket kis-csoportos, sõt, egyéni
fejlesztésre is. a hangerõsítõ berendezések tervezési fázisában minden 
alkalommal kikérték az intézmény igazgatójának és vezetõ tanárainak 
szakvéleményét. (intézményünk volt a BeaG egyik legfontosabb bemutató
„partnere”). Korszerûsödõ konstrukciókban készült berendezéseik leszerelésére
az egyéni hallókészülékek dinamikus elterjedésének korszakában, 1987-ben
került sor. ezzel egyidejûleg, követve a technika óriási fejlõdését, indult meg az
audiológiai ellátás korszerûsödése. ez nemcsak a hallókészülék ellátás jelentõs
javulását eredményezte, hanem azt is, hogy a nevelõtestület birtokába jutott a
korszerû pedoaudiológiai ismereteknek.

lassan jelentõs változások mutatkoztak tanulóink összetételében. már 1982-
ben szükségessé vált a beszédtanulási, tanulási nehézséggel küzdõ gyermekek
érdekében az un. diszfázia-korrekciós tevékenység megindítása, mely napjainkra
az egyik kiemelkedõen fontos, a sajátos nevelési igényeket teljes mértékben 
szolgáló speciális tevékenységünkké vált. ebbõl fejlõdött ki a a legsajátosabb
nevelési igényeket kielégítõ komplex vizsgálati rendszerünk, mely lehetõvé teszi
a társuló hátrányok korai felismerését és a korrekció azonnali megkezdését. mára
a diagnosztizáltan beszédtanulási, tanulási nehézséggel küzdõ gyermekek 
számaránya megközelíti a 40%-ot.

de volt mindezeknél még nagyobb jelentõségû változás: a diagnosztizáltan
enyhe fokban értelmi fogyatékos (ma: tanulásban akadályozott) nagyothalló 
gyermekek nevelés-oktatásának felvállalása. a pesti utcai kastély-épületben való
mûködésük után 1985 után létrejött alsó tagozatos iskolájuk a Szõnyi úton, majd
ezt követõen felsõ tagozatos iskolájuk Újváros parki épületünkben. mindehhez
persze meg kellett alkotni a kettõs akadályozottságnak megfelelõ, fejlesztõ –
korrigáló jellegû speciális tantervüket is.

Ígéretes újabb szervezeti és pedagógiai fejlõdést jelentett az Újváros parki 
speciális szakiskolai tagozat megnyílása, 1992/93-ban. 

És most fordítsuk figyelmünket a legdinamikusabban kibontakozó, egyre
inkább meghatározó szolgáltatásunk, a módszertani intézmény felé. Hogyan
kezdõdött meg fejlõdése? Szinte hihetetlen elképzelni, hogy 1987-ben mindössze
két pedagógus látott el utazótanári tevékenységet. azután, egy idõben az integ -
ráció szemléletének és gyakorlatának elõretörésével a pedagógiai Szakszolgálat
dinamikusan, egyre több szolgáltatást nyújtva alakult át sokfunkciós módszertani
központtá, majd módszertani intézménnyé.

de haladva a múlt idézésében, most megállva, egy szép dátumot, egy szép
ünnepet szeretnék felidézni. az 1990-es évnek – amely szintén jubileumi év volt,
a nagyothalló oktatás 65., és az országos intézmény 25. jubileuma –, a múlt meg -
szó lításán túl jóval nagyobb volt a jelentõsége. 1990. december 15-i ünne -
pélyünkön dr. Sári Jánosné igazgatónk dr. Szolnoki andrea fõpolgármester-
helyettestõl átvehette azt az okiratot, amellyel Budapest Fõváros önkormányzata
kimondta, megerõsítette, leírta, hogy nevünkben, pecsétünkben ismét megjelenhet
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iskolaalapítónk neve. Szép pillanat volt a Török Béla emlékérmek átadása vala-
mint Török Béla emléktáblájának felavatása.. demszky Gábor fõpolgármester
külföldi tartózkodása miatt nem lehetett jelen, hangfelvételrõl köszöntött 
bennünket, de hazaérkezve egyenesen a madách Színházba sietett, a Nagyothalló
Gyermekekért alapítvány által rendezett színvonalas mûsor megtekintésére. mert
akkor már élt alapítványunk, mi több, a Török Béla Baráti Kör elnevezésû, az
iskola régi tanulóiból alakult társadalmi szervezet is.

Továbblépve az idõben felidézhetjük pedagógiánk újabb továbbfejlõdését az
1993-94-es tanévben. a differenciált tanulás – szervezés és metodika elõtérbe
kerülését jelentette innovációs programunknak, a komprehenzív oktatási mód -
szer nek a bevezetése. ez a program azóta is él, mûködik és a leghatékonyabb
eredményeket éri el az alsó tagozatos osztályokban. intézményünk, szakmánk
fejlõdése természetesen nem volt elszigetelt. Sõt, a többségi pedagógiában bekö -
vetkezett erõteljes modernizáció, mi több paradigma-váltás késztette megújulásra.
az 1998/ 99-es tanév nagy kihívása és sikere volt a NaT mellé csatlakozó tan tár -
gyi rendszer és pedagógiai program kimunkálása. Tantárgyi rendszerünk és kilenc
tantárgyunk „minõsített tantervként” kerülhetett be az OKi adatbankjába, ahová
már száznál több megkeresés érkezett. Nagy érdeklõdést váltottak ki a teljes 
mértékben sérülésspecifikus tantárgyak tervei, pl. az innovációnak minõsülõ
integrációs gyakorlat, mely az óvodától kezdve biztosítja a nagyothalló és halló
gyer mekek, gyermekcsoportok együttlétét, együtt tevékenykedését a halló gyer-
mekekkel. ezt a tantárgyat  az OKi továbbképzõ programjaiba is beillesztette.
vonat kozik az érdeklõdés modern óvodai programunkra is.

ez az idõszak  egyben a módszertani Központ- késõbb módszertani intéz -
mény- erõteljes megerõsödésének korszaka is volt, tükrözve a megváltozott szem-
léletet integrált és szegregált nevelés viszonyában. az utazótanári szolgál ta tás
mellett megjelenõ korai nevelési, óvodai, iskolai tanácsadó rendszer, az
utógondozás, az iskola erõivel közösen végzett tájékoztató tanfolyamok a szülõk
és a többségi pedagógusok számára a közvetlen cél elérése mellett komoly, ese -
ten ként állandósuló kapcsolatokat építettek ki a szülõi ház és a gyermekeinket
fogadó többségi iskolák között, segítve egymás egyre jobb megértését, építve a
kooperációt.

a módszertani intézmény dinamikus fejlõdése jócskán megváltoztatta belsõ
arányainkat.  míg alapiskolánkban 26 óvodás és 129 általános iskolás gyermek
ne vel kedik, a módszertani intézmény jelenleg már 116 gyermek ellátásáról gon -
dos kodik. ez természetesen a nevelõtestületen belüli átcsoportosítást is magával
hozta. Sõt ez az arány minden valószínûség szerint tovább fog módosulni a
módszertani intézmény javára.

igaz örömmel vettük tudomásul, hogy elõször idén tudunk 5 óvodás csoportot
indítani, és a kezdõ évfolyamon is szép számú gyermek kezdte meg a tanulást. de
az is igaz, hogy mi magunk igyekszünk tenni annak érdekében, hogy ennek a
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nagyszámú gyermekcsoportnak egy része már egy-két tanéven belül integrá -
lódhasson halló óvodás, iskolás társai körébe.

a többségi iskola programjához, követelményeihez való alkalmazkodásunk
jegyében, de elsõsorban a gyermekek jövõje érdekében, tettük kötelezõvé az ide-
gen nyelv tanulását. Jól felszerelt informatika oktatásunkat részben az aCCeSS
programnak is köszönhetjük, no meg iskolafenntartónk folyamatos támogatásának,
valamint pályázati munkáinknak is. a második negyven év végére megélénkült
pályázati tevékenységünket az igények, kérések megfontolt megfogalmazásán túl
a szakmai alátámasztások jó minõsége is jellemezte. mind a Fõvárosi Közoktatás-
fejlesztési Közalapítvány, mind a Fogyatékos Gyermekekért Közalapítvány 
pályázatai sok segítséget jelentenek számunkra. más segítõink és szponzoraink is
vannak.

de most ismét szeretnék néhány évet visszakanyarodni az idõben, és meghatottan
megemlékezni csodálatos, emberséges, és számunkra pótolhatatlan támogatónkról,
lamberto Gardelli mesterrõl, aki nemcsak nagy koncertjeinek hozadékából segített
bennünket, hanem eljött közénk, szívébe zárta gyerme kein ket, együtt volt velünk.
Úgy, mint felesége elma Gardelli asszony, aki számunkra írt bájos gyermek köny -
vével (az álomrét) a másság megértésére, a hallássérült gyermekek elfogadására
kívánta nevelni a halló gyermekeket, mi több, a halló világot.

meglódult az idõ, és nevelõtestületünknek együtt kellett élnie a folyamatos
változásokkal. de nemcsak átélte mindezt. maga is alkotójává, serkentõjévé lett a
modernizációs folyamatoknak. Testületünk folyamatosan tanul, elõrelép, egyre
többen szerzik meg a második diplomát, a szaktanári oklevelet, az egyetemi 
végzettséget, a mentálhigiénés, pszichológusi diplomát. egyre többen vesznek
részt a tudományos rendezvényeken, konferenciákon, nemcsak hallgatóságként,
hanem elõadásokat tartva, publikálva. Becsületünkre válik, hogy vannak olyan
kutatómunkák is intézményünkben, amelyek egyetemi szintû munkákhoz kap cso -
lódtak. (például a Bme beszédakusztikai kutatásaiban való részvétel, a veszprémi
egyetem neuroszámítógépes témáiban való közremûködés.) az életen át tartó
folyamatos tanulás jelszava szinte sajátunkká lett.

mégis, mindezeknek örvendezve, reálisan kell mérlegelnünk és elõre tekin -
tenünk.

2005-öt írunk, és ha csak arról lenne szó, hogy bekapcsolódjunk a pedagógia,
speciálpedagógia nagy modernizációs folyamatába, akkor is rövid áttekintést kell
végeznünk. pedig mi ennél többet teszünk, hiszen alkotóan veszünk részt ebben a
változásban. merre tartunk? melyek alapértékeink, vezérlõ gondolataink a 
második évezred elején? mit kell tennünk, hogy még jobban ismerjük gyerme -
kein ket, és még jobban ismerjük fel tennivalóinkat. Hogyan határozzuk meg ön -
magunkat? 

Hiszen ha csak rátekintünk intézményünknek az alapító okiratban rögzített tel-
jes nevére és megnézzük szerkezeti vázlatát, már akkor látjuk, hogy mennyire
sokrétû, sokfunkciós cél- és feladatrendszerrel állunk szemben, milyen sokarcú



gyermekpopulációnk, és milyen közös szakmai akaratot, felkészültséget és meto -
dikai tudást igényel ennek a rendszernek a jó mûködtetése. 

mindehhez közös gondolkodásra, elméleti bázisra és közös elhatározásra van
szükség. És az is bizonyos, hogy nevelés-oktatásunk vezérlõ elvei hosszútávra
határozzák meg tennivalóinkat.

melyek hát ezek a vezérlõ elvek – egyben kötelezettségek?
• az egyik a magyar nyelv alapvetõ törvényszerûségeinek megfelelõ anya -

nyelvi szint kimunkálásának, fejlesztésének, korrigálásának kötelezett sége,
megközelítve az ép gyermekek nyelvhasználatát;

• a másik a többségi óvodai-iskolai nevelés felé való elindítás lehetõségének a
megadása, bármely évfolyamról, korcsoportból indítva el a gyermekeket az
integráció felé;

• a harmadik – éppen a többségi nevelés-oktatás színterére való korai átlépés
érdekében – a többségi iskola cél- és feladatrendszerének vállalása, igénybe
véve a korszerû, a differenciált, ha kell, individualizált fejlesztést.
de kik is valójában azok a gyermekek, akikért minderre vállalkozunk?

• a megközelítõleg normál beszédfejlõdés útját járó gyermekek, akik eleve a
többségi iskolában kezdhették volna meg a tanulást;

• a korlátozottabb nyelvi bázissal rendelkezõ, hosszabb speciál-pedagógiai 
fejlesztésre szoruló gyermekek, akiknek néhány évig még szükségük van a
szegregált intézményben való tanulásra;

• azok a gyermekek, akiknek súlyosabb nyelvi, szociális és emocionális 
kompetencia hiányuk és rendkívül lassú ütemû fejlõdésük miatt – éppen a
középiskolai integráció sikeréért – érdekében áll az alapfokú tanulás idõszakát
végig szegregált iskolában tölteni; 

• a nagy számban jelenlévõ beszédtanulási, általános tanulási nehézséggel
küzdõ gyermekek, akik számára az együttnevelés – bár nem elképzelhetetlen
– de kockázatos, igen nagy felelõsséggel jár;

• a re-szegregált gyermekek, akik az általános iskola visszautasítása után igen
sok pedagógiai megsegítést, esetleg mentálhigiénés támogatást is igényelnek;

• Újszerû gyermekcsoportként a cochlea implantáció utáni terápiát igénylõ
gyermekek.
Bízunk abban, hogyha a velük való pedagógiai munka tervezését, végzését

sajátosságaikat figyelembe véve végezzük és nem térünk el az utunkat vezérlõ
alapelveinktõl, jól tudjuk szolgálni ezeket a gyermekeket a továbbiakban is tudás -
sal, szeretettel, elfogadással, értelmes és belülrõl is vezérelt munkával. együtt
élve múltunk értékeivel, és vállalva a fejlõdés folyamatosságát. Jómagam, aki
2004-ben vettem át az intézmény vezetését, hiszek ebben.

de mégis felteszem a kérdést, mit rejt valójában a jövõ?  megújulásunk,
újszerû feladataink és régi munkásságunk értékõrzõ volta mellett szükség van-e
még a jövõben is Török Béla szegregált iskolájára? a válasz egyértelmûen: igen!
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Hadd idézzem Robert Frost amerikai költõ egy gondolatát: „Soha ne rombolj
le kerítést addig, amíg ki nem deríted, miért emelték.”

Ha a nagyothallók iskoláját egy kerítéssel körülvett „gyermekkertnek” értel-
mezzük, akkor ezt kell mondanunk: vannak kertek, amelyeknek az a hivatása,
hogy a gyengén felnövekvõ, érzékeny, sajátos bánást igénylõ szép növényeket
neveljék, megóvják, de egyúttal megerõsítsék és képessé tegyék arra, hogy elõbb-
utóbb más, távoli nagyobb kertekbe, zordabb éghajlatú térségekbe átkerülve is
szépen fejlõdjenek, megmaradjanak. ez a mi feladatunk. a sajátos nevelési igény-
re szoruló gyermekek azon körének fogadása, megerõsítése, a „kiültetésre” való
alkalmassá tétele, akik még nem tudnak egy nagyobb, általánosabb „kertben”
megmaradni, megerõsödni, felnövekedni. de számukra is eljön a megfelelõ
pillanatban, lehetõleg korán a „nagy  kertekbe”, a szabad terekbe való kiültetés
pillanata. 

És amit fontos tudni, ennek a kerítésnek sok, eleve nyitott ajtaja van, és soha
nincs kulccsal zárva. Bejöhetnek a szülõk, a többségi iskolák pedagógusai, akik
érdeklõdnek és tanulnak nálunk, azok, akiktõl meg mi akarunk tanulni, a másféle
iskolákból érkezõ különféle gyermekek, azok is, akik csak bekukkantanak, de
nem itt akarnak nevelkedni, csak tanácsot, megsegítést kérnek. És bármikor
elmehetnek megerõsödve, felkészülve a mi gyermekeink. Nagy nyitott kert a
miénk, kerítésével és sok-sok kapujával, barátságos és sokat tudó kertészeivel
együtt, de a nagyothalló gyermekekért van, értük, felnevelésükért, családjukért,
jövõjükért. igen, szükség van Török Béla iskolájára.
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