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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 

____________________________ 
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1986-ban konduktorként diplomázott, amit 1990-ben úszó szakedzői, majd 1998-ban 
speciális pedagógiai végzettség követett. 2004-ben megszerezte PhD fokozatát a SOTE 
Testnevelési és Sporttudományi Karán. 

Szakmailag mindig igyekezett az élvonalban járni. Folyamatosan továbbképezte ma-
gát a vízi és szárazföldi mozgásterápiás módszerekben, illetve minden olyan területen, 
amivel a rászoruló gyermekeken és családokon tudott segíteni (Szenzoros Integrációs 
Terápiák, Halliwick módszer, Bliss, Auditív Integrációs Terápia, Pfaffenrot terápia). 

1993-ban megalapította a HRG Alapítványt (jogutódja a BHRG Alapítvány) az orga-
nikusan éretlen (koraszülött, megkésett pszichomotoros fejlődésű, hiperaktív, autista, 
érzékszervi és értelmi sérült, iskolaéretlen, beilleszkedési, tanulási, magatartási zavarral 
küzdő) gyermekek megsegítésére. Emellett 14 évig dolgozott egyéni és csoportos TSMT 
terapeutaként a Budapesti Korai Fejlesztő Központban, és több éven keresztül segítette 
egy nevelőotthon, és más, sajátos nevelési igényű gyermekekkel foglalkozó alapítványi 
iskolák munkáját. 

Személyiségével sokak példaképe lett, emberi és szakmai vonatkozásban egyaránt. 
Fáradhatatlansága, segítőkészsége, empátiája a nehéz pillanatokban is töretlen maradt. 
Meleg, határozott és következetes pedagógiai énje mögött határtalan érző szív lakozott. 
Olykor fájdalmasnak tűnő őszinteségét mindig a segítő szándék vezérelte.  

A szakmai vezetés és oktatás mellett Kati sosem hagyott fel a gyermekek ellátásával. 
Szívügye volt, hogy személyesen is segítsen az érintett családoknak. Szakmája elismert 
mestereként adta át tudását hazai és nemzetközi konferenciákon, tanfolyamokon és  
a Pázmány Péter Katolikus Egyetem előadásain. Számtalan innovatív, kiemelkedő, szak-
területén egyedülálló kutatás fűződik nevéhez. 

Ahogy humora sokak arcára csalt mosolyt, elmenetének hírére sokak szeme vált 
könnyessé. Megannyi családdal, gyermekkel, tanítvánnyal, kollégával együtt fájó szívvel 
búcsúzunk tőled, Kati. 

Nyugodj békében! 
 

A BHRG Alapítvány munkatársai 
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