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F I G Y E L Õ

Dr. Tóth Zoltán Életmû-díj

A Gyógypedagógiai Szemle (GYOSZE) olvasói folyamatosan követhetik DR. TÓTH
ZOLTÁN (1883-1940) magyar gyógypedagógusnak az utókor részérõl történõ
megbecsülését.

Ennek ezúttal – emlékeztetõül néhány közelmúltbeli történést is felidézve – a
legújabban kelt jelérõl adunk tájékoztatást. 

Közvetlenül a rendszerváltozás után, l990-ben, Dr. Tóth Zoltán halálának 50.
évfordulóján a Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola (az ELTE Bárczi Gusztáv
Gyógypedagógiai Kar elõdintézménye) Gyógypedagógiai Múzeuma (Pákozdiné
Kenderessy Katalin) rendezett kiállítást és mutatta be életmûvét. 

2004-ben a Bevezetõ általános gyógypedagógiai ismeretek címû felsõoktatási tan-
könyvét (Nemzeti Tankönyvkiadó, Budapest, p. 270) szerzõje, Gordosné dr. Szabó
Anna, Dr. Tóth Zoltánnak, az egykori Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola nagynevû
igazgatójának, a gyógyító-neveléstudományi rendszer és a négyéves, egységes
gyógypedagógus-képzési koncepció kidolgozójának ajánlotta születésének 120. évfor-
dulóján és 70 évvel azelõtt megjelent Általános gyógypedagógia címû alapmûvének
tiszteletére. (lásd: Buda Béla könyvismertetését, GYOSZE 2005/1. szám. 68–70.) 

Amint azt a GYOSZE olvasói szintén tudják (2005/1. 44–52.), 2004. november 13-án
Orgovány község Önkormányzata (Maszlik István polgármester), volt neves polgára
tiszteletére EMLÉKNAP-ot  rendezett. 

Ezzel egyidejûleg, az Önkormányzat és az Országos Pedagógiai Könyvtár és
Múzeum rendezésében (Bogdán Melinda, Gellért Imréné és Munkácsy Gyula) Külsõ és
belsõ érzékenység címmel Dr. Tóth Zoltán-ról készült kiállítás nyílt meg. 

Az EMLÉKNAP-on Tóth Zoltán a magyar gyógypedagógia nesztora címmel életmû-
méltató elõadás (Gordosné dr. Szabó Anna) hangzott el, és a budapesti Vakok
Intézetébõl érkezett vendégek (Helesfai Katalin igazgató és látássérült tanulók) mûsorát
hallgatta meg a nagyszámú érdeklõdõ orgoványi lakos.  

Az EMLÉKNAP-nak szintén kiemelkedõ programja volt a község parkjában felállított
Dr. Tóth Zoltán EMLÉKMÛ felavatása (Lezsák Sándor országgyûlési képviselõ), és záró-
eseményként a temetõben megrendezett koszorúzási ünnepség. 

Az EMLÉKNAP-on látható kiállítás bõvített változata – országos szakmai érdek-
lõdéstõl kísérve – Az egyéniség és egységesség – lehetséges harmónia címmel (2005.
június  12 – július 15-ig) az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar Gyógypedagó-
giai Történeti Gyûjtemény kiállító termében is megrendezésre került. (lásd: GYOSZE
2005/3. 235–237.)
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Dr. Tóth Zoltán megbecsülésének legújabb jeleként ORGOVÁNY KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZAT KÉPVISELÕ-TESTÜLETÉNEK 7/2009. (IV. 30.) számú rendelete az
önkormányzat által alapított kitüntetések rendjérõl címû dokumentumának III. Fejezete
az alábbiakat tartalmazza:

„Tóth Zoltán Életmû-díj”

16. §
(1) „Tóth Zoltán Életmû-díj” annak az Orgoványon született vagy hosszabb ideje
(minimum 15 év) községünkben élõ, dolgozó vagy nyugdíjas személynek
adományozható, aki az élet bármely területén maradandót alkotott, kiemelkedõ szakmai
tevékenységével jelentõsen hozzájárult községünk fejlõdéséhez, hírnevének
öregbítéséhez a község közvéleménye által elismerten.

(2) A díj adományozásának kezdeményezésére és az eljárásra a 12. § -ban foglaltakat
kell alkalmazni. Az adományozásról a képviselõ-testület minõsített többséggel dönt.

(3) A díj október 23-án vagy nyugállományba vonulás alkalmából, évente legfeljebb
két személynek adományozható.

17. §
A díjban részesülõ személy az adományozást igazoló oklevelet, díszdobozban
elhelyezett emlékplakettet és a mindenkori minimálbér összegének megfelelõ,
ezresekre kerekített jutalmat kap.

18. §
(1) A díjjal járó bronz emlékplakett köralakú, átmérõje 90 mm. Elõoldalán Tóth Zoltán
arcképe (mérete 55 mm) és körülötte körívben a „Tóth Zoltán Életmû-díj” felirattal. A
hátoldala sima, az adományozott nevének feltüntetésére szolgál. 

(2) A díjban részesülõ személy részére oklevelet kell kiállítani, melynek tartalmára a
13. § (2) bekezdésében leírtak irányadók.

19. §
Amennyiben a díjhoz kapcsolódó 17. § szerinti juttatás az adományozottnál bevételnek
minõsül, akkor a 9. § -ban foglaltak szerint kell eljárni.

Dátum: O r g o v á n y, 2009. április 30.

PH

Aláírók: Maszlik István polgármester Bagócsi Károly címzetes fõjegyzõ

A tudósítást készítette: Gordosné dr. Szabó Anna
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A Korai intervenció helyzete,
fejlesztési stratégiák,
jó gyakorlatok címû 
nemzetközi konferencia 

A Fogyatékos Személyek Esélyegyenlõségéért Közalapítvány 2010. március 8-án a
Koragyermekkori intervenció helyzete Európában és Magyarországon címmel
nemzetközi konferencia került megszervezésre Budapesten, a Benczúr Hotelben. A
konferenciát nagy szakmai érdeklõdés kísérte, a 220 regisztrált érdeklõdõ közül több
mint 180 fõ tisztelte meg jelenlétével a programot. A konferencián mindhárom ágazati
területrõl – szociális, egészségügy, oktatás – szép számmal jelentek meg szakemberek. 

A konferencia céljai
• Felhívja a társadalmi közgondolkodás figyelmét a korai intervenció kérdéseire, ezzel

is segítve az egyenlõ esélyû hozzáférés társadalmi támogatásának erõsödését.
• A kutatás eredményeit széles körben disszeminálja a döntéshozók, a szakma és az

érintettek felé. Adatok, számok, tények alapján nyújtson átfogó képet az ellátás
színvonaláról, a hozzáférés esélyeirõl.

• A nemzetközi szakemberek konferenciára és a hazai intézményeket bemutató
szakmai programra történõ meghívásával cél a nemzetközi kapcsolatépítés és
szakembercsere elõsegítése, a hazai jól mûködõ terápiás gyakorlat eredményeinek
disszeminálása, illetve a rendszerszintû mûködés nemzetközi jó gyakorlatainak
minél szélesebb körben való megismertetése.

A konferencia programkoncepciójának kialakításakor a Szociális és Munkaügyi
Minisztérium támogatásával megvalósuló 2008-as „Korai Intervenciós Központok
fejlesztése” címû programunk keretében koragyermekkori intervenció témakörében a
Tárki-Tudok Zrt.-vel együttmûködésben végzett átfogó hazai kutatás eredményeit
vettük alapul. (A tanulmány az FSZK hivatalos honlapjáról letölthetõ: 
http://www.fszk.hu/opi/szolgaltatas/koraiintervencio/FINAL_0302_MODOSITOTT_Zarotanulmany_KORINT.pdf)

A kutatás eredményeként elkészült kutatási beszámoló széles körû látleletet ad a kora-
gyermekkori intervenció hazai helyzetérõl. A kutatás sok szempontú adat és összefüg-
gés mentén elemzi az egészségügyi, szociális és közoktatási ellátórendszer mûködését.
A kutatási Zárótanulmány számos javaslatot tesz. A konferencia tematikájának
összeállításakor az ellátórendszer fejlesztési lehetõségeit állítottuk a fókuszba. Az elsõ
blokkban a hazai helyzet aktuális állapotának bemutatását, míg a második blokkban a
nemzetközi jó gyakorlatokat kívántuk bemutatni. A Fogyatékos Személyek Esélyegyen-
lõségéért Közalapítvány a támogató Szociális és Munkaügyi Minisztériummal – illetve
mindazon partnereivel, akikkel a program során együttmûködött – közösen úgy
gondolta, hogy a korai intervenció ellátórendszerének hatékony fejlesztése csak az
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érintett területek, szaktárcák közös stratégiai tervezésével valósulhat meg. Ezért tartottuk
fontosnak, hogy a kutatási eredmények prezentálását követõen a szaktárcák
képviselõinek adjunk lehetõséget arra, hogy reflektálva az elhangzottakra ismertessék a
széles szakmai nyilvánossággal saját tárcájuk fejlesztési törekvéseit, lépéseit. A
konferencia nemzetközi résztvevõi az Európai Unió fejlesztési politikáját és a korai
intervenció ellátórendszerének dániai, illetve belgiumi modelljét mutatták be.

A konferencia elsõ felében, a kutatási eredmények bemutatását követõen a
koragyermekkori intervencióban érintett szaktárcák és civilszervezetek képviselõi –
Rauh Edit Esélyegyenlõségi Szakállamtitkár (SZMM), Bíróné Asbóth Katalin szakértõ
munkatárs (OGYEI), Sallainé Sipkai Zsuzsa vezetõ fõtanácsos (OKM) – számoltak be az
egyes szaktárcák a korai intervenciót érintõ szakmai fejlesztésirõl, és biztosították az
egybegyûlteket elkötelezõdésükrõl a koragyermekkori intervenció által érintett
gyermekek, családok esélyegyenlõségének biztosítása iránt. Fontos elõrelépésnek
tartjuk, hogy a koragyermekkori intervenció transzdiciplináris jellegébõl adódóan
tárcaközi bizottság alakult, az ellátórendszer rendszerszintû fejlesztése érdekében,
melynek munkájáról Kemény Péter fõosztályvezetõ-helyettes (SZMM) tájékoztatta az
érdeklõdõket.

A konferencia második felében a konferencia nemzetközi résztvevõi az Európai
Unió fejlesztési politikáját és a korai intervenció ellátórendszerének dániai, illetve
belgiumi modelljét mutatták be. Helmut Heinen, a belgiumi németajkú kisebbség által
fenntartott Fogyatékos Személyek Hivatalának igazgatója ismertette az európai
fogyatékosügyet meghatározó európai uniós irányelveket. Dirk Mombaerts a belga
ellátórendszer összetettségét, az egyes tartományok közötti hasonlóságot, illetve
különbözõségeket mutatta be, majd a korai intervenció egyik kiemelt nemzetközi
szervezetérõl, az Eurlyaid-rõl (The European Association on Early Childhood
Intervention) és a nemzetközi együttmûködésben betöltött szerepérõl tartott
prezentációt. A dániai ellátórendszert Susan Margaret Poulsen ismertette.

A konferencia elõadásainak anyagai honlapunkon elérhetõek:
http://www.fszk.hu/opi/info.htm

Schüttler Vera
Oktatási és Képzési Programiroda

programmenedzser
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1000 gyermek öröme

Világsztárok találkozása lenti diákokkal

1980. szeptember 1-jén megnyílt lenti elsõ gyógypedagógiai intézménye. Nehéz sorsú,
nagyobbrészt állami gondozott tanítványaimnak Paksa Tibornéval együtt megpróbáltam
olyan élményeket szerezni, amelyben más iskolák gyermekei ritkán vagy soha nem
részesülhettek.

Az elmúlt évtizedekben voltunk a Belügyminisztériumban, a rendõrpalotában, a
budapesti Díszzászlóaljnál, a Ferihegyi Repülõtéren, a Fonyódi Vízirendõrség bázisán,
valamint csokoládé- és üdítõgyárakban is jártunk, ahol rengeteg ajándékot kaptunk.
Négy alkalommal Forma 1-es futamon, a Hungaroringen, a Supergold tribünrõl néztük
végig a Magyar Nagydíjat. Elõtte tisztelegtünk Ayrton Senna szobra elõtt. Öt alkalommal
a legnépszerûbb magyar csapatnak, az FTC-nek a vendégei voltunk, a VIP teraszon az
aranylabdás Albert Flórián fogadott bennünket.

Tizenhárom alkalommal a ZTE vendégei lehettünk, együtt ünnepeltük a kék-fehérek
elsõ bajnokságát. Hét alkalommal a magyar labdarúgó-válogatott mérkõzéseire is
eljutottunk. Természetesen a kulisszák mögé is betekinthettünk. Sikerült találkozni és
fényképezkedni nebulóinknak a német, az olasz, a portugál, a szlovén, az angol, a
japán válogatott tagjaival, a legnagyobb sztárokkal.

A legfényesebb német csillagok: Beckenbauer, Vogts, Matthäus, Klinsmann, Beirhoff,
Lehmann külön is lefotózva díszíti sportfalunkat. Ahogy az élõ legenda, Eusebio –
akinek életében szobrot emeltek – kézfogása is örök emlék, Rui Costa-val és Victor
Baia-val együtt. A brazil fehér Pelével, Zicoval is találkoztunk, róla azt írt a világsajtó,
„ha a futballnak lelke volna, azt Ziconak hívnák”. A francia labdarúgás legnagyobb
sztárja, Platini és Sepp Blatter FIFA elnök is szívesen fényképezkedett diákjainkkal. Az
olaszok legendája és a Milan ikonja, Maldini, valamint Albertini is találkozott
gyerkõceinkkel. Barátként üdvözöltek minket a labdarúgás tanítómesterei. Az angol
válogatott, az aranylabdás Kevin Keegan, Alan Shearer, Seaman és a többiek egy-egy
angol zászlóval ajándékoztak meg minket.

A média jeles képviselõi: Szepesi György, Knézy Jenõ, Faragó Richard, Szujó Zoltán,
Palik László, Hegyi Iván, Nagy Béla nemcsak kezet fogtak velünk, de dicsérték is
iskolánkat. A világ négyszeresen legjobb játékvezetõjével Puhl Sándorral való találkozás
is szép emlék az MLSZ régi vezetõivel együtt.

Az Aranycsapat és a világ egykori legjobb kapusa, Grosics Gyula több alkalommal
is elbeszélgetett a gyerekekkel, és ezer örömmel állt az iskolánk tanulói mellé. A
gyerekek saját kezûleg készített ajándékcsomaggal köszöntötték a százéves FTC-t, a
százéves MLSZ-t, a ZTE bajnokságot nyert csapatát, az angol, a német, a japán
küldöttségek vezetõit. A mai napig 75 utazás keretén belül 1000 gyermeknek sikerült
életre szóló élményt szerezni. Minden gyermek a találkozásokról kapott egy-egy
fényképet örök emlékbe. Az 1000. diák jutalomból Horváth Rozália lett, aki õsszel a
megyei asztalitenisz diákolimpián aranyérmet szerzett.

Paksa Tibor, a lenti intézmény krónikása, gyógypedagógiai tanár
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BECSÜLET ÉS ALÁZAT 
Fogyatékosságtudományi Tudástár

http://e-oktatas.barczi.hu/extra/tudasbazis

A Fogyatékosságtudományi Tudástár a jelenleg létezõ leggazdagabb magyar nyelvû fo-
gyatékosságtudományi, s azon túl, foglalkozási rehabilitációs elektronikus gyûjtemény.

A cím elsõ szava, a becsület azoknak a kitûnõ és jelentõs áldozatot vállaló szakem-
bereknek a munkájára utal, akik részt vettek e tudástár elkészítésében.

Az alázat arra hívja fel a figyelmet, hogy miközben a fogyatékosságügy és a fogya-
tékosságtudomány legkiemelkedõbb mûvelõi világszerte nem mások, mint maguk a
fogyatékossággal élõ emberek – megfelelõ felkészültség birtokában –, bárki egyenrangú
és alkotó tagja lehet ennek a nemzetközi közösségnek és paradigmának, de kizárólag
akkor, ha megfelelõ, mély és illõ alázattal fordul az érintett személyek, az érintettek
mozgalma, a számukra fontos életproblémák megértése, elemzése, feltárása, és ezek
fejben, vagy ha lehetõsége van rá, a gyakorlatban történõ megoldása felé.

A munkában részt vett közel száz szakember és partnerintézmény nevét nem itt, hanem
az általuk létrehozott produktum (jegyzet, szöveggyûjtemény, tanfilm, digitális kötet,
fordítás, ill. átadott vagy megvásárolt copyright) tartalmai között listázzuk.

A gyûjtemény egy-egy, konkrét tartalomra mutató linkje kattintásra nem mûködik, ezek-
ben az esetekben a szerzõi jogokat a tulajdonosoktól csak tantermi felhasználásra
tudtuk megszerezni. Ezek a filmek, szövegek az ELTE BGGYK könyvtárában elérhetõk,
egy részüket pedig a közeljövõben az ELTE BGGYK gondozásában könyv alakban éri
majd el az Olvasó.

A gyûjtemény elkészítését az SZMM által a Munkaerõ-piaci Alap rehabilitációs alap-
részébõl nyújtott támogatás tette lehetõvé.

Könczei György
szerkesztõ
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A Magyar Lovasterápia Szövetség
 továbbképzései

A korábbi évekhez hasonlóan 2010-ben is továbbképzéseket indít a Magyar
Lovasterápia Szövetség Alapítvány gyógypedagógusok, gyógytornászok, pszi-
chológusok, lovasok és segítõk számára.

Az MLTSZ 2010 folyamán az alábbi a tanfolyamokat, képzéseket, továbbképzéseket
indítja:

Segítõ tanfolyam, melynek célja olyan segítõk kiképzése, akik egy terápiás teamben
(végzett) terapeuta mellet segítõként tudnak közremûködni.
A jelentkezés feltétele: betöltött 18. életév és szakmai önéletrajz. A képzésre nincs
felvételi vizsga, és lovas tudásra sincs szükség, de elõnyt jelent. A képzés várhatón 2010
októberében indul. Jelentkezési határidõ: 2010. augusztus 31.

Lovas parasport képzés lovassportoktatók, lovas edzõk, lovas szakedzõk
részére:
Jelentkezési feltétel: önéletrajz, kérelem és a szakképzettséget igazoló dokumentumok.
A lovas parasport oktató, edzõ és szakedzõ képzés célja olyan alapvetõ elméleti és
gyakorlati ismeretek nyújtása, amelyek elõsegítik a lovas oktató, lovas edzõ és lovas
szakedzõ végzettségû szakemberek számára a fogyatékosságok megismerését, a fogy-
atékosságok hatását a lovaglásra, a lovon vagy lóval végzett szabadidõs vagy versenysz-
erû sporttevékenységre.
A képzést a Magyar Lovasterápia Szövetség a FONESZ-el közösen indítja. A képzés
várhatóan 2010 októberében indul.

A kétéves, 180 órás akkreditált lovasterapeuta-képzés olyan gyógypedagógusok,
gyógytornászok részére, akik hippoterápia, vagy gyógypedagógiai lovaglás és lovastor-
na szakágakon szeretnének dolgozni.
A jelentkezés feltétele: szakmai önéletrajz és diploma másolat. A képzés várható
idõpontja 2010. október. Jelentkezési határidõ: 2010. augusztus 31.

Kétéves, 180 órás, lovasterapeuta képzés indul pszichológus alapdiplomával ren-
delkezõ szakemberek számára.
A jelentkezés feltétele: szakmai önéletrajz és diploma másolat. A képzés várható
idõpontja 2010. október. Jelentkezési határidõ: 2010. augusztus 31.

Jelentkezés a tanfolyamok indulásáig folyamatos.

A képzésekrõl további információ a www.lovasterapia.hu oldalon található, illetve a
gbozori@lovasterapia.hu e-mail címen kérhetõ.
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