
A gazdag program részletesebb bemutatására  folyóiratunkban nincs lehető-
ségünk. Örömmel tapasztaltuk azonban, hogy a  médiák felfigyeltek a rendez-
vénysorozatra, és mind a tévében és rádióban, mind az írott sajtóban követhette
az ország a program eseményeit.

A MAGYE tagsága köszönti a jubiláló közösséget, és reméli, hogy továbbra
is eredményesen szolgálja és képviseli ügyét.

G. SZ. A.

Kilenc évtized
a mozgáskorlátozott gyermekek
szolgálatában

Ezzel a címmel rendezte meg a Moz-
gásjavító  Általános  Iskola  és  Diákott-
hon jubileumi  rendezvénysorozatát  Bu-
dapesten  (1993  szeptember-december).
A  rendkívül  gazdag  program  minden
részletét  a  gondos  előkészítés  és  szín-
vonalas kivitelezés jellemezte.

A  Kertész  Szakmunkásképző  Tago-
zat üvegházavatója  és  módszertani  be-
mutatója; az  Országos Gyermekrajzpá-
lyázat  kiállításának megnyitója;  törté-
neti  kiállítás az  intézmény  90  évéről;
volt  tanárok és diákok találkozója;  ju-
bileumi  komolyzenei  hangverseny;  ju-

A jubi-
leumi
meghívó
címlap-
fotója

bileumi  szakmai konferen-
cia;  szakmai  módszertani
bemutató és  jubileumi
ökumenikus  istentisztelet
követték sorban egymást.
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Örömmel tapasztaltuk,  hogy a szélesebb szakterületen túl  is nagyon sokan
kísérték figyelemmel  a  rendezvény eseményeit.  Közismert  személyiségek (fő-
védnök: dr. Göncz Árpád, díszelnök: dr. Habsburg Ottó, védnökök: dr. Demszky
Gábor, dr. Dornbach Alajos, dr. Für Lajos, dr. Mádl Ferenc, dr. Paskai László,
dr. Szabó Ferenc) látogattak meg egy vagy több rendezvényt.

A  rendezvényekről  részletesebb  beszámolót  nincs  módunkban  adni,  de
olvasóink figyelmébe ajánljuk pl. a jubileum tiszteletére szintén a fenti címmel
megjelent,  közel  100  oldalas,  reprezentatív  kivitelű  könyvet  (szerkesztette  a
jubiláló intézmény igazgatója:  Nádas Pál), amelyből a „Mozgásjavító” Általá-
nos Iskola és Diákotthon (korábban: Nyomorék Gyermekek Országos Otthona)
90  esztendős  (1903-1993)  történetét  ismerhetjük  meg.  A  könyv  képekkel,
statisztikai adatokkal, dokumentumokkal gazdagon illusztrált.

A rendezvénysorozat egyik fontos eseménye a  jubileumi szakmai konferen-
cia (Budapest,  Kongresszusi  Központ,  november  12.,  10-17  óráig)  volt.  A
konferencia  anyagát  a  Magyar  Gyógypedagógusok  Egyesülete  és  a  jubiláló
intézmény a Gyógypedagógiai Szemle külön számaként tervezi a közeljövőben
közreadni.

G. SZ. A.

Egy rendhagyó kiállítás kapcsán

Kicsi, de témájánál fogva mindenképpen szokatlan rajzkiállítás helyszíne volt
a  Bárczi  Gusztáv  Gyógypedagógiai  Tanárképző  Főiskola  folyosója  a  Do-
zententagungon  (Nemzetközi  Gyógypedagógiai  Konferencián)  1993  szeptem-
ber 30. és október 2. között. A kiállítás rendkívüliségét nem az jelentette, hogy
középsúlyos  értelmi  fogyatékos  gyerekek  és  fiatalok  készítették  a  rajzokat,
festményeket. Ez mindenképpen megszokott és természetes a mi körülménye-
ink  között.  A téma  szokatlansága  az,  ami  figyelemre  érdemes.  A rajzok  és
festmények készítői kivétel nélkül mindannyian a számukra szervezett terápiás
lovastáborok aktív résztvevői voltak 1992 és 1993 nyarán.

A kiállított  mintegy 70 rajz és festmény része annak a kollekciónak (130
darab), amely ezekben a táborokban készült (Üllő, Dóra-majorban, az Állator-
vostudományi  Egyetem Kísérleti  Intézetében).  Itt  működik  a  „Daniló”  Sport-
egyesület azzal a céllal, hogy kialakítsa Magyarországon is az értelmi fogyaté-
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