
A MAGYE ÉLETÉBŐL

Az 1993. évi küldöttközgyűlés

Egyesületünk 1994 január 15-én, 9.30 órai kezdettel tartotta meg 1993. évi,
szakmai programmal összekötött küldöttközgyűlését székhelyén (Budapest, VII.,
Bethlen G. tér 2.)

A küldötteken kívül számos érdeklődő MAGYE-tag és több vendég is jelen
volt,  akiket  dr.  Méhes  József elnök  köszöntött.  Eljött  a  közgyűlésre  Angyal
József,  a  MAGYE örökös elnöke  is,  akit  dr.  Méhes József megkülönböztetett
tisztelettel üdvözölt.

A munka megkezdése előtt  még egy friss,  szomorú hírt  közölt  az elnök a
jelenlevőkkel: az éjszaka folyamán, 84 évesen elhunyt Duráczky József, a siketek
kaposvári intézetének ny. igazgatója. Tiszteletteljes és meleg szavakkal méltatta
elhunyt kollégánkat, majd a jelenlevők néma felállással emlékeztek rá.

A főtitkári beszámolót a jelenlevők ezúttal megérkezésükkor írásban kapták
meg, így Mezeiné dr. Isépy Mária főtitkár az elnöki megnyitó után csupán rövid,
az írásos beszámolót kiegészítő, szóbeli referátumot tartott.

A MAGYE tevékenysége 1993-ban is igen sokrétű volt. „Az események és a
tennivalók  felgyorsultak:  befejeződött  a  közoktatási  törvény vitája  és  előké-
szítése, dolgoztunk a Nemzeti Alaptanterv különböző változatain, előkészítet-
tük  és  részvételünkkel  erősítettük a  VI.  Nevelésügyi  Kongresszust,  sikerrel
teljesítettük a XXI. Országos Szakmai Konferencia feladatait”  ― olvassuk az
írásos beszámoló bevezető szakaszában.

Az egyesület mindennapjai a szakosztályokban és a titkárságon folyamatosan,
mozgalmasan telnek.

A szakosztályok keretében működő klubok továbbra is látogatottak, sikeresek
az adekvát társszervezetekkel közösen szervezett szakmai programok.

„Az évenkénti közgyűlések között a titkárság hivatott ellátni az Egyesület
életével  összefüggő valamennyi feladatot.  1993-ban a titkárság négy alkalom-
mal ülésezett...  A titkársági meghatalmazás értelmében a köztes időszakokban
jelentkező feladatokat a főtitkár és a titkárok látják el. Ez a munka naponként
szinte  több  órás  időigénnyel  jelenik  meg:  levelezés  a  tagsággal,  társ-
szervezetekkel,  véleményezések  előkészítése,  melyek  általában  igen  rövid  ha-
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táridővel, szinte azonnali intézkedést kívánnak. De sorolni lehetne az adóható-
ságok, a különböző bizottságok felé küldendő elszámolásokat, beszámolásokat és
így tovább.”

Külön kiemelést érdemel a beszámolóból pl. az egyesület kapcsolatairól szóló
fejezet több bekezdése.

„Nagy jelentőséget tulajdonítunk e téren a Gyógypedagógiai Érdekegyeztető
Fórum (GYÉF) létének.  E fórum lehetőséget  teremt ahhoz,  hogy egyeztessük
véleményünket, s így terjesszük azokat felsőbb hatóságaink elé. Nagy megtisz-
teltetés, hogy ez évben a soros elnöki tisztet egyesületünk láthatja el.

Az elmúlt évben tovább erősödött a Művelődési és Közoktatási Minisztéri-
ummal való nagyon jó együttműködésünk. Nincs rendelet, törvény vagy egyéb
jogszabály, melyet előkészítése során ne küldene meg véleményezésre az MKM.
Az  a  tapasztalatunk,  hogy  jelzéseinket  a  véglegesítések  során  figyelembe  is
veszik, amiért e helyen is szeretnénk köszönetet mondani...

Nagyon jelentősnek ítéljük a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző
Főiskolával  való  változatlanul  igen  jó  kapcsolatunkat.  A  főiskola  vezetője,
vezetősége nagyra értékeli azt a szakmai érdekvédelmi munkát, amit az egyesület
kifejt,  ugyanakkor számít  is  azokra a  felmérésekre,  amelyeket  egyesületünk a
tagság érdekeit figyelembe véve elvégez. Ilyen volt az elmúlt esztendőben az az
Észak-Magyarországra  kiterjedő  felmérésünk,  amely  világosan  kimutatta  a
gyógypedagógus-ellátottság nagyfokú hiányosságait az ország ezen területén. A
tavaszi  miskolci  Fórumon  erről  be  is  számoltunk.  Szeretném  e  helyen  is
megköszönni a felmérést végző kollégáim gyors, pontos munkáját...

Jók a kapcsolataink különböző kamarákkal, alapítványokkal. Részt veszünk
egymás  rendezvényein,  egyeztetjük  véleményeinket,  segítjük  a  fogyatékosok
életkörülményeinek, nevelésének, oktatásának javítását.”

Mind a főtitkári beszámolóból, mind a Számvizsgáló Bizottság jelentéséből
(utóbbit dr. Papp Mihály elnök terjesztette elő) az derült ki, hogy az egyesületnek
eddig sikerült megteremtenie és megőriznie pénzügyi biztonságát. Ez nagyrészt a
körültekintő,  pontos  és  takarékos  gazdálkodásnak  köszönhető,  továbbá  külső
támogatásnak.

„A Művelődési és Közoktatási Minisztérium pályázat útján 800.000 Ft-tal
támogatta  egyesületünket  az  1993-as  évi  munkájában.  Ezzel  a  segítséggel
tudtunk  több  intézményünk  nyaraltatásához,  sportudvarának  fejlesztéséhez,
esztétikai neveléséhez hozzájárulni. Ha nincs ez a támogatás, a Gyógypedagó-
giai  Szemle,  amely  ma  az  ország  egyetlen  gyógypedagógiai  szaklapja,  nem
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tudott  volna  megjelenni,  mivel  ma  már  egy  szám  előállítása  és  postázása
megközelíti a 300.000 Ft-ot.”

Tudnunk  kell  azonban  azt  is,  hogy  külső  támogatáshoz  egyáltalán  nem
könnyen jut az egyesület.  Inkább az a jellemző, hogy benyújtott  pályázataink
nem nyernek támogatást. Hiába felelünk meg pl. az Országgyűlés által kiírt, a
társadalmi szervezetek támogatását célzó pályázat minden kritériumának, eddig
még nem sikerült támogatást kapnunk. Hasonlóan eredménytelenül pályáztunk
pl. a Szerencsejáték Rt-nél is.

A  főtitkári  beszámoló  szerint  a  MAGYE-nak  az  1993.  év  végén  1708
rendszeresen fizető tagja volt. „Mint mindenki előtt ismert ― olvassuk az írásos
anyagban ―, a tagdíjakat évek óta nem emeljük. Az összeg 200 Ft, de szinte
kivétel  nélkül  minden  tagunk  túlfizeti  azt,  megértve  felhívásunkat,  melyben
jeleztük,  hogy aki  csak  teheti,  támogassa  magasabb összeggel az  egyesületet.
Ezúton, jegyzőkönyvileg is szeretnék köszönetet mondani minden kedves tag-
társunknak,  akik  tagdíjukkal,  illetve  túlfizetéssel  támogatták  szerteágazó
kifizetési kötelezettségeinket.”

A takarékos gazdálkodás továbbra is létkérdés az egyesület számára. Ezért a
titkárság pl. a Gyógypedagógiai Szemle előállítását 1994-től egy a jelenleginél
kedvezőbb árajánlat szerint rendezi, és a rendkívül magas postai (csomagolási)
költségekből is megtakarít a homoki gyógypedagógiai intézmény jóvoltából.

Az írásos főtitkári beszámolóban felsorolt, előttünk álló tennivalók közül a
szóbeli  előterjesztés  főként  az  1994 június  23-24-25-én,  Kőszegen megrende-
zésre kerülő XXII. Országos Szakmai Konferenciával  foglalkozott.  A főtitkár-
asszony arról  számolt  be,  hogy a  Magyar  Fonetikai,  Foniátriai  és  Logopédiai
Társasággal  közösen  megrendezni  tervezett  konferencia  előkészületei  rendben
haladnak. A konferenciát „A család éve” jegyében rendezzük.

A főtitkári beszámolót Wisinger János, a Magyar Speciális Olimpia Egyesület
elnöke  azzal  egészítette  ki,  hogy 1994 május  27-28-29-én  az  egyesület  újból
Nemzeti Játékokat rendez Miskolc városában.

Gordosné dr.  Szabó Anna kiegészítő  hozzászólásában örömmel jelentette a
küldötteknek,  hogy a  Gyógypedagógiai  Szemle  végre  valóban  időben  jelenik
meg, sikerült fokozatosan behozni a korábban egy évet is meghaladó lemaradást.
Ugyanakkor az olvasók szíves elnézését kérte az 1993/4. szám ábraanyagának
(nyomdatechnikai szempontból) rossz minőségéért.

Az írásos  és  szóbeli  beszámolókat  a  küldöttközgyűlés  elfogadta,  vita  nem
alakult ki.

A továbbiakban a küldöttközgyűléshez csatlakozó szakmai programra került
sor.
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A titkárság dr. Mikecz Pálné MKM-i főtanácsost és dr. Illyés Sándor főigaz-
gatót kérte fel arra, hogy a küldöttközgyűlés résztvevőit tájékoztassák a közok-
tatás  és  a  gyógypedagógusképzés  aktuális  kérdéseiről.  A felkérést  mindketten
elfogadták,  dr.  Mikecz  Pálné azonban  ―  váratlan  külföldre  utazás  miatt  ―
személyesen nem jelenhetett meg. Írásban megküldött referátumát  Mezeiné dr.
Isépy Mária főtitkár olvasta fel. (Ennek az írásos anyagnak a közgyűlésen és az
azt  követő  napokban  elhangzott  reagálásokat  is  figyelembe  vevő  változatát
ugyane számunkban teljes terjedelmében leközöljük.)

Dr. Illyés Sándor a közoktatás és a közalkalmazotti törvény összefüggésében
szólt  a  gyógypedagógusképzésről.  A  gyógypedagógus-hiány  pótlását  célzó
megoldásokat  és lehetőségeket  elemezve annak a véleményének adott hangot,
hogy a főiskola nem kívánja a gyógypedagógusképzést monopolizálni, azonban a
decentralizációs törekvéseket,  valamint a  felvételi  vizsga és különböző beszá-
mítási  engedményekre  vonatkozó  javaslatokat  mindenkor  a  képzési  színvonal
védelmét szem előtt tartva mérlegeli.

A főiskola gondolkodik a különböző távoktatási formákon, de ezek nagyon
költségesek, pl. külön oktatói gárdát és más feltételeket is igényelnek. A főiskola
jelenlegi  helyzetében  plusz-igényeket  már  nem  tud  vállalni  ―  mondta.  A
hiánypótlás  felgyorsítása érdekében ígérte  a  lehetséges könnyítéseket,  adekvát
feltételek esetén képzést más intézményekben is, és igény szerint Debrecenben és
Kaposvárott az évenkénti indítást.

A két vitaindító referátum élénk vitát váltott ki. A hozzászólók:  Sum Ferenc
(Nyírbátor),  Elekházy Sarolta (Budapest),  Majerné Szathmári Erzsébet (Debre-
cen), Wisinger János (Diósjenő), Gaál András (Sály), Szemkő Péter (Kiskőrös),
Gonda  Tiborné (Miskolc),  Balogh  Jenőné (Mezőtúr),  Péterfalvi  Magdolna
(Hódmezővásárhely),  Tóth  Egon (Budapest)  főként  a  közalkalmazotti  törvény
végrehajtása során tapasztalt  anomáliákról szóltak.  Több esetben tapasztalható
volt,  hogy  a  dr.  Mikecz  Pálné referátumában  elhangzott  besorolási  példák
értelmezése nem egyöntetű.

A képzéssel kapcsolatban elsősorban a levelező képzési változatok és lehe-
tőségek, valamint a felvételi vizsga váltottak ki észrevételeket és eltérő vélemé-
nyeket.

A dr. Mikecz Pálné referátumára érkezett reagálások továbbítását a főtitkár-
asszony vállalta.

A képzéssel  kapcsolatos kérdésekre,  véleményekre  dr.  Illyés Sándor és  dr.
Torda Ágnes főigazgató-helyettes válaszolt.

Dr.  Illyés  Sándor válaszában  a  törvényhozók  progresszív  gondolkodására
hívta  fel  a  figyelmet.  Rámutatott  arra,  hogy eszerint  egy-egy gyermeknek
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(épnek és sérültnek egyaránt) többféle nevelési szükséglete van. Ezt kell elfo-
gadtatni és érvényesíttetni a végrehajtás során is. A munkáltatóknak tudomásul
kell venniük, hogy minden nevelési szükséglet külön szakszolgáltatást jelent és
ez természetesen pénzbe kerül. Utalást tett  a képzés ezirányba történő alakítá-
sára is.

Dr. Torda Ágnes részletes,  korrekt  tájékoztatást  adott  az  érvényes felvételi
vizsgarendszerről,  hangsúlyozva,  hogy az állam csak felvételi  vizsgával vállal
nappali és levelező képzést.

Végül a főtitkárasszony előterjesztette a határozati javaslatokat és egyenként
megszavaztatta azokat a küldöttekkel.

Határozatok:

1. A közalkalmazotti  törvény bérkategória-rendszerébe történő beso-
rolás szempontjainak újbóli átgondolása szükséges.

2. A MAGYE és a GYÉF soron kívül megtárgyalja és felülvizsgálja az
oktatási intézmények keretein kívül tevékenykedő gyógypedagógu-
sok helyzetét.

3. Szoros együttműködés és megfelelő információ-áramoltatás szüksé-
ges a közeljövőben bekövetkező közoktatási lépések megtétele előtt
(pl. a NAT munkálatai, stb.).

A küldöttközgyűlés dr. Méhes József elnök zárszavával ért véget. Az elnök az
elvégzett  munka jelentőségét  méltatta,  és  elismerő  szavakkal  köszönte  meg a
titkárság  és  tagság  odaadó  és  eredményes  munkáját,  külön  is  megemlítve
Mezeiné dr. Isépy Mária főtitkár szerteágazó és felelősségteljes tevékenységét,
Révay György titkár minden elismerést megérdemlő, kitűnő gazdasági és admi-
nisztrációs munkáját, dr. Csányi Yvonne titkár fáradhatatlan és igényes külügyi és
Gordosné dr. Szabó Anna GYOSZE-főszerkesztői tevékenységét.

G. SZ. A.

58


