
ország nemzeti UNESCO bizottsága lehet a meghívó.
-  Az  „oktatást  mindenkinek”  kezdeményezés  részeként  az  UNESCO-nak

folytatnia és erősítenie kell a speciális nevelés területén kifejtett munkáját,
továbbá támogatnia kell és nyomon kell követnie azokat a nemzeti tevé-
kenységeket, amelyeket e szeminárium vált ki.

Végül  ki  szeretném emelni,  hogy számomra  ezen  a  szemináriumon  vált
világossá, hogy az integrált fejlesztésnek két minőségileg eltérő szintje létezik.
Az  első  az  a  szint,  amelyet  saját  kutatásaim során  is  megcéloztam,  amikor
igyekeztem a fogyatékost amennyire csak lehet, elfogadhatóvá tenni az általá-
nos iskola számára, és csak kisebb igényekkel fordultam (mertem fordulni) a
pedagógusokhoz. A másik szint az, amelyről az UNESCO szakemberei és főleg
az  angol,  svéd,  norvég  szakemberek  beszéltek,  amikor  komoly  igényeket
támasztanak az általános iskolai oktatással szemben, mintegy beleavatkoznak
abba, elvárják a differenciált, individualizált módszerek alkalmazását, a teljes
szemléleti nyitást, a speciális pedagógia szerves beépülését.

DR. CSÁNYI YVONNE

A MAGYE életéből

Az 1992. évi tisztújító közgyűlés

A MAGYE - tagsága javaslatára - 1992. évi közgyűlését 1993. január 16-án
9.30 órai kezdettel tartotta meg székhelyén (Budapest, VII. Bethlen G. tér 2.).

A közgyűléshez ezúttal is szakmai program kapcsolódott. Először erre került
sor.  A téma  az  1993.  augusztusában  megrendezésre  kerülő  VI.  Nevelésügyi
Kongresszus volt.

Dr. Méhes József elnök köszöntő, bevezető szavai után a meghívott előadó-
kat kérte fel referátumaik megtartására.

Vargáné Fónagy Erzsébet, a VI. Nevelésügyi Kongresszus szervező titkára
rövid (az 1848., az 1896., az 1928., az 1948. és az 1970. évi egyetemes tanügyi,
illetve nevelésügyi kongresszusról adott) történeti áttekintés után az előkészü-
letekről (helyszínek, időpont, témakörök stb.) adott tájékoztatást.
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Dr. Illyés Sándor egyetemi tanár, a BGGYTF főigazgatója a gyógypedagó-
gia kapcsolódási lehetőségeiről mondta el gondolatait, majd négy témát javasolt
átgondolásra, megvitatásra, amelyek a VI. Nevelésügyi Kongresszuson szere-
pelhetnének. Ezek:

1. A fogyatékosok helye és helyzete a nevelésügy alrendszereiben.
2. A gyógypedagógiai iskolarendszer.
3. A gyógypedagógus.
4. A gyógypedagógia határai.

A referátumokat élénk eszmecsere követte.
Vélemények, javaslatok: az eddigi kongresszusoknak (egyenként konkrétan

felsorolva) meghatározó szerepük volt a gyógypedagógia fejlődése szempont-
jából. Minthogy a gyógyító-nevelésügy nem egy alrendszer a nevelésügy al-
rendszerei között (óvodaügy, felnőttnevelés, nevelőotthoni nevelés stb.), mert
ugyanannyi vagy több alrendszere van, mint a nevelésügynek, ezért a gyógyító-
nevelésügy is legyen főtéma a kongresszuson  (Gordosné dr.  Szabó Anna).  A
kongresszuson főtéma keretében kell elmondani, hogy a gyógypedagógia mit
tud nyújtani a nevelés- és egészségügynek és a szociális területnek  (Kerekes
Ferenc).

Sokféle szervezet működik a fogyatékosokért. Ilyen a Speciális Olympia is.
Megvizsgálandó, hogy miért nincs egyetértés és összefogás a működő szerve-
zetek között, s hogyan lehetne jobban hasznosítani a rendelkezésre álló pénz-
összegeket,  amelyeket  egyre kevésbé az állam ad,  hanem azok az állampol-
gárok áldozatkészsége révén gyűlnek össze (Wisinger János). A kongresszusra
felkészülve, hasznosítani kellene azt a nagyon gazdag anyagot, ami korábban
keletkezett a MAGYE-konferenciákon, pl. a gyógypedagógusi munkakörökről
az  egészségügyben  és  más  nem  közoktatási  intézményekben  (dr.  Farkas
Miklós).  A  cél  az  lenne,  hogy  mindazok  a  területek  és  szolgáltatások
bemutatásra  kerüljenek  a  kongresszuson,  amelyeket  a  MAGYE összefog  és
képvisel (Mezeiné dr. Isépy Mária). Az MDF Oktatási Bizottsága javasolta egy
Fogyatékosságügyi  Tárcaközi  Bizottság  létrehozását.  Ebben  a  MAGYE-nak
nagyon  fontos  szerepe  jut  (Ottóffyné  Kiszely  Ildikó).  A  kongresszuson  a
gyógypedagógiai  iskolarendszer  témakörének  kiemelten  kell  szerepelnie,
aminek keretében az integrált iskoláztatásról is el lehet és el kell mondani a
gyógypedagógusok  véleményét  (Szemkeő  Péter).  Kérdés,  hogy  mennyire
készültünk fel az új világra, amely kialakulóban van. A főiskola pl. az ismeret-
lenbe  épít  hidat,  még  nem  tudja,  hogy mire  készít  fel.  A gyógypedagógiai
intézmények illetékessége elsődleges (dr. Méhes József).
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A szakmai program összegzése (Mezeiné dr. Isépy Mária):
1. A dr. Illyés Sándor által javasolt témákat a kollégák, tantestületek vélemé-

nyezzék.
2.  Javasoljuk,  hogy a  kongresszuson a  plenáris  ülésen  legyen főreferátum a

gyógypedagógia.
3.  A kongresszus  témaköreihez  készüljenek  részreferátumok,  ezek  anyagát

Kecskeméten,  a  XXI.  Országos  Szakmai  Konferencián  a  Szakosztályok
összegezzék.

4. A gyógypedagógusok mind a plenáris-, mind a szekcióülések munkájában
vegyenek részt, mindenütt legyünk jelen és hallassuk szavunkat.
A tisztújító küldött közgyűlés napirendjére Mezeiné dr. Isépy Mária főtitkár

tett javaslatot. A napirendet és a főtitkár által előterjesztett bizottságok összeté-
telére elhangzottakat a küldöttek egyhangúlag megszavazták.

1. Jelölő Bizottság:

2. Szavazatszedő Bizottság:

Kiss Tiborné (elnök) Budapest
Huber Jánosné (tag) Kaposvár
Gaál András (tag) Sály
Szabó Imre (elnök) Debrecen
Szabó Borbála (tag) Budapest
Király Péterné (tag) Budapest

A főtitkári beszámoló a MAGYE tevékenységének három évéről szólt az
alábbi témakörök szerint:  szervezeti  élet;  gazdasági helyzet  (a  Számvizsgáló
Bizottság  beszámolója);  kapcsolat  más  egyesületekkel,  szövetségekkel;  nem-
zetközi kapcsolatok; a GYÉF keretében végzett munka; érdekvédelem; képző
és  továbbképző  munka;  rendezvények;  sporttevékenység;  Gyógypedagógiai
Szemle; a szakosztályok tevékenysége (dr. Csányi Yvonne titkár beszámolója);
tervek, feladatok.

A számos,  külön  kiemelést  érdemlő  információ  közül  is  csak  néhányat
tudunk  ezúttal  közölni.  Megtudtuk  pl.,  hogy az  1989.  év  végén 1661 rend-
szeresen fizető tagja volt egyesületünknek. Az ezt követő 3 évben új belépőként
280 fő jelentkezett,  ugyanezen időszakban megváltunk 290 tagtól,  így 1992.
december  31-én  1641 fő  képezte  a  MAGYE aktív  magját.  Gazdálkodásunk
ezidő alatt is nagyrészt a tagdíjakra épült, arra a tagdíjra, amit évek óta nem
emelt meg a vezetőség. A Főtitkár-Asszony örömmel jelentette azonban, hogy a
megállapított  éves  200.-  Ft  tagdíjat  nagyon  sok  kolléga  felülfizeti.  Ezért  az
Elnökség külön köszönetét és elismerését tolmácsolta mindenkinek, akit illet.
Fontos információként hangzott  el  az  is,  hogy a  Művelődési  és  Közoktatási
Minisztérium pályázat útján 1 millió forinttal támogatta egyesületünket. Ebből
tudtunk több intézményünk nyaraltatásához hozzájárulni, segítettünk egy sport-
udvar  kialakításában,  esztétikai  neveléshez  műhelyfelszerelés  vásárlásában,
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munkaterem kialakításában. Ez az összeg tette lehetővé a GYOSZE zavartalan
megjelenését. Ugyanakkor az egyesület gazdálkodását továbbra is a takarékos-
ság jellemzi.

Változatlanul nincs fizetett alkalmazottja az egyesületnek. Mindezt megerő-
sítette a Számvizsgáló Bizottság jelentése is, amely elismerően szólt a pontos,
szabályos ügykezelésről és eredményes gazdálkodásról.

Mindenképpen  kiemelést  érdemel  az  egyesület  kapcsolatrendszerében  a
Művelődési és Közoktatási Minisztériummal való kapcsolat. Ez nagyon kedve-
zően alakult  az elmúlt  években. A minisztérium őszintén igényli  és várja az
egyesület véleményét, javaslatait. A valóságos, a területen érzékelhető eredmé-
nyek - sajnos - nem mindig látványosak és késnek is, de az aktivitás kölcsö-
nösen felgyorsult.

Az Elnökség köszöni a tagság észrevételeit, javaslatait, jelzéseit, a szakosz-
tályoktól érkező véleményeket, ajánlásokat. Ezek képezik mindenkor a Titkár-
ság folyamatos munkájához az alapot.

Kiemelkedő  az  elmúlt  időszakban  EASE  (Európai  Speciálpedagógusok
Egyesülete)  tagságunk  realizálása  is.  Erről  a  GYOSZE  hasábjain  értesült  a
tagság, a XXI. Országos Szakmai Konferencián (Kecskeméten) pedig majd a
valóságos együttműködésről is szerezhet  mindenki tapasztalatokat,  mert  az a
MAGYE és EASE közös rendezvénye lesz.

Minthogy a főtitkári beszámoló felett vita nem alakult ki, a Főtitkár előter-
jesztette és pontonként megszavaztatta a határozati  javaslatokat.  A határozat-
hozatal egyhangú szavazással zárult. Határozatok:
1. A küldött közgyűlés elfogadta a Főtitkár által előterjesztett elnökségi beszá-

molót és a Számvizsgáló Bizottság jelentését.
2. A MAGYE új szakosztályt létesít „Kórházpedagógiai Szakosztály” elneve-

zéssel.
3. A MAGYE újonnan választott Elnöksége tisztázza és rendezi a „Kriminál-

pedagógiai Szakosztály” státuszát és erről Kecskeméten tájékoztatást ad.
4. A küldött közgyűlés köszönetét fejezi ki a MAGYE tisztségviselőinek három

éven át végzett munkájáért és leköszönésüket tudomásul veszi.
5.  Az  újonnan  megválasztott  Titkárság  előkészíti  a  VI.  Nevelésügyi  Kong-

resszuson való képviseletet.
6. Az új MAGYE-vezetőség biztosítja a MAGYE képviseletet az új közoktatási

törvény további  munkálatainál  és  az  érdekképviseletet  a  Közalkalmazotti
Törvény végrehajtásával összefüggésben.

7. A tisztújítási procedúra levezető elnökéül a közgyűlés  Tóth Egon igazgatót
választja meg.
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A tisztújítás a MAGYE alapszabályaiban foglalt érvényes rend szerint zajlott
le. A jelölések és a titkos szavazás lebonyolítása után az újonnan megválasztott
elnökségi tagok egy külön teremben megválasztották a tisztségviselőket.

A Magyar Gyógypedagógusok Egyesületének vezetősége

Elnökség:

1. dr. Benczúr Miklósné
2. dr. Buday József
3. dr. Csányi Yvonne
4. dr. Csocsán Lászlóné
5. dr. Farkas Miklós
6. Gaál Tiborné
7. dr. Gábor József
8. Gereben Ferencné
9. Gordosné dr. Szabó Anna
10. Hatos Gyula
11. Helesfai Katalin
12. Illyés Gyuláné
13. Kamper Antal
14. Kemény Ferenc
15. Kerekes Ferenc
16. Majorné Szatmári Erzsébet

17. dr. Méhes József
18. dr. Mesterházi Zsuzsa
19. Mezeiné dr. Isépy Mária
20. Mihalovics Jenő
21. Nádas Pál
22. Nagy Gyula
23. Nagy Vendelné
24. dr. Pantó Györgyné
25. Pápay Ágoston
26. dr. Patakiné Barkóczy Ildikó
27. Révay György
28. dr. Torda Ágnes
29. Tölgyszéky Gyuláné
30. Volentics Anna
31. Wisinger János

Titkárság:

Elnök: dr. Méhes József

Alelnök: Kamper Antal

Főtitkár: Mezeiné dr. Isépy Mária

Titkárok: dr. Csányi Yvonne
  Révay György
  Tölgyszéky Gyuláné

Gazdasági felelős: Nagy Vendelné

A GYOSZE főszerkesztője: Gordosné dr. Szabó Anna

Jegyző: Helesfai Katalin
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Szakosztályvezetők

1. Értelmi-fogyatékosságügyi: Majorné Szatmári Erzsébet
2. Hallási-fogyatékosságügyi: dr. Farkas Miklós
3. Iskolaegészségügyi: dr. Buday József
4. Kórházpedagógiai: dr. Patakiné Barkóczy Ildikó
5. Látási-fogyatékosságügyi: dr. Csocsán Lászlóné
6. Logopédiai: Gereben Ferencné
7. Mozgás-fogyatékosságügyi: dr. Benczúr Miklósné
8. Pszichopedagógiai: Volentics Anna
9. Szociális szervezői: Kemény Ferenc

Számvizsgáló bizottság: dr. Bödör Jenő
dr. Papp Mihály
Sáhó Erzsébet

Örökös elnök: Angyal József

Tiszteletbeli elnökségi tag: Angyal József
  dr. Tóth György

A tisztújító küldött közgyűlés a tisztségviselők bemutatásával és az újonnan
megválasztott dr. Méhes József elnök zárszavával ért véget.

GORDOSNÉ DR. SZABÓ ANNA
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