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I N  M E M O R I A M  
 
 

Ilosvai Ferenc 
(1947. október 10 – 2016. július 14.) 
 

Tisztelettel búcsúzunk Ilosvai Ferenc nyugalmazott 
gyógypedagógustól, az Egri Mlinkó István EGYMI 
volt dolgozójától, a sokak által szeretett Feri bácsi-
tól, a kedves, segítőkész kollégától.  

1947. október 10-én születettEgerben, az általá-
nos és középiskolát is szeretett városában végezte. 
A Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolát 1970-ben 
fejezte be. A diploma megszerzése után visszatért 
Egerbe, és a Siketek Általános Iskolájában kezdte el 
szurdopedagógusi pályáját. A hallássérültek oktatá-
sa-nevelése mellett kötelezte el magát, és 38 éven 
át ez az iskola az egyetlen munkahelye.  

Művelt, tehetséges, sokoldalú ember, hivatástu-
dattal megáldott gyógypedagógus. Széleskörű ér-
deklődése mellett, jól rajzolt és nagyon jól írt. Írásai-
val elsősorban az oktatás, a gyógypedagógia, a hallássérült emberek, az integráció, a fo-
gyatékosság elfogadásának ügyét szolgálta. Az Ifjúsági Magazintól kezdve az Élet és Iroda-
lom hasábjain át több országos és helyi lapban jelentek meg írásai. A szaklapok közül 
többek között a Köznevelésben, a Gyógypedagógiai Szemlében, a Pedagógusok Lapjában, 
a Fejlesztő Pedagógiában, a Gyermekünk című folyóiratban olvashattuk a munkáit. 

Pályája során nem fogadott el vezetői felkéréseket, legjobban a gyerekek között,  
az osztályában érezte jól magát, ott ő volt „a császár”. (Ilosvai Ferenc: „Te vagy a császár” 
– Gyógypedagógiai Szemle, 2004/XXII. évf.) 

Az 1970-es években a hallássérültek anyanyelv tanításában komoly változás történt,  
a „fonetizáló” módszert felváltotta a „globális” beszédtanítás. Ebbe a kísérletbe az or-
szágban elsők között kapcsolódott be. A kísérleti osztályban folyó munkáról 1980-ban 
dokumentumfilm készült Mariann születésnapja címmel (Rendező: Rózsa János), a MAGYE 
szakmai tanácskozásán 1981-ben előadást is tartott az új alapokon nyugvó anyanyelvta-
nításról. Az „új módszer” hivatalos bevezetése után (1979) gyakorlati tapasztalataival, 
tanácsaival segítette kollégáit. Több alkalommal vezette főiskolai hallgatók gyakorlatát. 
Országosan ismert és elismert jó szakember, vezető pedagógus volt. Kiváló munkájáért 
számos díjat, kitüntetést kapott.  

Már az országban első integrációs próbálkozásokban aktívan részt vett az 1980-as 
évek elején. 

A tanórákon kívül is sokat tett a tanulók nyelvi fejlődéséért, ismereteik bővítéséért. 
Iskolai újságot szerkesztett, anyanyelvi szakkört vezetett, több iskolai kiállítást rendezett 
a tanítványaival, kollégáival. 
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Szívügye volt a hallássérültek oktatásának története, a hagyományok ápo
remtése. Irányításával Jubileumi Évkönyv született 1991
90. évfordulójára, mondván, nem szabad várni, addig kell összegyűjteni az adatokat, 
emlékeket, míg van kitől.  

Az Évkönyv előszavának megírására Göncz Árpádo
„Minden ember annyit ér, amennyit képes megvalósítani önmagából, a saját lehet

ségeiből. Akinek a természet „fukarabb kezekkel” mért, annak ez nehezebb 
reménytelen. 

Minden tiszteletet megérdemelnek azok, akik 
hogy a természet „mostohagyermekeiből” teljes értékű embereket neveljenek

A megérdemelt tisztelettel őrizzük Ilosvai Ferencemlékét.

 
____________________________

 
 
 

Megemlékezés Lakatos Katalinról
 

Fájó szívvel tudatjuk, hogy Lakatos Katalin 2016. 
október 26-án, életének 53. évében, súlyos betegs
get követően elhunyt. Nagy fájdalommal búcsúznak 
tőle családtagjai, kollégái, tanítványai és mindazok 
a családok, akiknek valaha segített. 

Mindannyiunkat megrendítettek a mai
foghatatlannak tűnő események. Hirtelen jött a b
tegsége, de egy pillanatig sem gondoltuk, hogy baj 
lehet, hiszen Kati erős volt, elszánt, és hatalmas fo
dulatszámon élte az életét. Bármilyen
szembe, valahogy mindig, mindenből felállt. Megá
líthatatlan volt, így fel sem merült, hogy ezúttal nem 
fog meggyógyulni. Nagyon korán ment el. 

Kati egész életét a gyermekeknek szentelte, csal
dok ezreinek segített jobb, teljesebb életet él
iskolát teremtett. Az ő nevéhez fűződik az Állapot
Komplex Vizsgálat, valamint a HRG (Hidroterápiás Rehabilitációs Gimnasztika), és a 
(Tervezett SzenzoMotoros Tréning) módszerek megalkotása. Tudásával és
ságával önzetlenül nyújtott segítséget, és adott további reményt bárkinek, aki hozzá fo
dult. 
  

Szívügye volt a hallássérültek oktatásának története, a hagyományok ápolása és te-
Irányításával Jubileumi Évkönyv született 1991-ben az egri intézet alapításának 

90. évfordulójára, mondván, nem szabad várni, addig kell összegyűjteni az adatokat, 

Az Évkönyv előszavának megírására Göncz Árpádot kérte meg: 
„Minden ember annyit ér, amennyit képes megvalósítani önmagából, a saját lehető-

ségeiből. Akinek a természet „fukarabb kezekkel” mért, annak ez nehezebb – de nem 

Minden tiszteletet megérdemelnek azok, akik – ebből kiindulva – azért fáradoznak, 
hogy a természet „mostohagyermekeiből” teljes értékű embereket neveljenek.” 

A megérdemelt tisztelettel őrizzük Ilosvai Ferencemlékét. 
 
 

Az Egri Mlinkó István EGYMI dolgozói nevében: 
Szirkó Piroska gyógypedagógus 

____________________________ 

Megemlékezés Lakatos Katalinról 

uk, hogy Lakatos Katalin 2016. 
án, életének 53. évében, súlyos betegsé-

Nagy fájdalommal búcsúznak 
tőle családtagjai, kollégái, tanítványai és mindazok  

Mindannyiunkat megrendítettek a mai napig fel-
foghatatlannak tűnő események. Hirtelen jött a be-
tegsége, de egy pillanatig sem gondoltuk, hogy baj 

iszen Kati erős volt, elszánt, és hatalmas for-
dulatszámon élte az életét. Bármilyen nehézség jött 
szembe, valahogy mindig, mindenből felállt. Megál-
líthatatlan volt, így fel sem merült, hogy ezúttal nem 
fog meggyógyulni. Nagyon korán ment el.  

Kati egész életét a gyermekeknek szentelte, csalá-
dok ezreinek segített jobb, teljesebb életet élni. Saját 
iskolát teremtett. Az ő nevéhez fűződik az Állapot- és Mozgásvizsgálat, a Longitudinális 

(Hidroterápiás Rehabilitációs Gimnasztika), és a TSMT 
módszerek megalkotása. Tudásával és emberi nagy-

ságával önzetlenül nyújtott segítséget, és adott további reményt bárkinek, aki hozzá for-

ben az egri intézet alapításának 
90. évfordulójára, mondván, nem szabad várni, addig kell összegyűjteni az adatokat, 

de nem 

fáradoznak, 

 
 

Az Egri Mlinkó István EGYMI dolgozói nevében:  
 

és Mozgásvizsgálat, a Longitudinális 
 




