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I N M E M O R I A M

Korompai Istvánné
Temesvári Mária (1943–2010)

„…DOLGOZNI CSAK PONTOSAN, SZÉPEN,
AHOGY A CSILLAG MEGY AZ ÉGEN, ÚGY ÉRDEMES.”

JÓZSEF ATTILA

Korompai Istánné 2010 októberében tragikus hirtelenséggel halt meg, olyan
betegségben, amelynek „áldozatait” teljes odaadással tanította egész életében. Délelõtt
még órát tartott afáziás tanítványának, és délután már legyõzte õt a súlyos agyvérzés.

Marika 1965-ben végzett a Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskolán.
Pályáját Egerben a Siketek Általános Iskolájában kezdte, majd Budapest IX.

kerületében logopédusként dolgozott 1967–1981-ig. Ebben az idõben alakult ki a
logopédiai hálózat Budapesten, a IX. kerületi logopédiai ambulancia megszervezése az
õ vezetésével történt.

1981-ben megalakult a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképzõ Fõiskola Gya-
korló Logopédiai Intézete dr. Palotás Gábor vezetésével. 1981-tõl nyugdíjazásáig itt ta-
nított gyermekeket, felnõtteket, fõiskolai hallgatókat szép beszédre, emberségre. 

Szakmai pályafutásának kiteljesedése volt ez az idõszak. Feladata volt a beszédhibás
gyermekek és felnõttek logopédiai terápiája és gyakorlatvezetõ tanárként a fõiskolai
hallgatók gyakorlati képzésének vezetése. Emellett az artikulációs zavarok kezelésével
foglalkozó munkaközösséget vezette, szervezte a mûhelymunkát. Évekig tartó munka
során készült el a logopédiai vizsgálatok dokumentációja, ebben is alkotó módon vett
részt. 

Tudását, tapasztalatait szívesen megosztotta. Számos elõadást és konzultációval
egybekötött továbbképzést tartott országszerte. Jó szívvel adott tanácsai kollégáinak és
a kezdõ logopédusoknak gyors, hatékony segítséget adtak a hangképzés nehéz
problémáira. 

Több videofilmet készített, melyek oktatási céllal a diagnosztikát és módszeres
eljárásokat ismertették. Könyvei alapmûveknek számítanak a logopédiai szakiroda-
lomban.
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Közoktatási szakértõként több felkérést kapott véleményezésre, lektori munkára.
Tagja volt a Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének. 

Hihetetlen igényességgel, szorgalommal végezte munkáját, nem ismert megalkuvást.
Szerény volt, pedig büszke lehetett szakmai tekintélyére. Kollégái, tanítványai egyaránt
szerették õt. Kiegyensúlyozott természete, kedves mosolya minden helyzetben bizton-
ságot jelentett a körülötte élõknek.

Szerencsésnek mondhatják magukat, akik vele dolgozhattak valaha is: sugárzott be-
lõle a megértés, a jóság, amely szigorú fegyelemmel és jó értelemben vett maximaliz-
mussal társult, amely példaképpé tette kollegái és a hallgatók elõtt is.

A család tiszteletét a szülõi házban tanulta, és felnõtt életében is sok idõt töltött szülei-
vel, fáradságot nem ismerve gondoskodott róluk és férje édesanyjáról.

Mintaszerû, boldog családi életet éltek férjével 43 évig. Nagy szeretetben nevelték
fel két lányukat, három unokáját rajongásig szerette.

Emlékét szeretettel õrzi családja, kollégái és tanítványai.
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