
szellőrózsa. Állomásai ezek annak az útnak, melyen végighaladva a tanulók
érzelmileg gazdagodnak, a pedagógus emberi értékeit felismerik, elfogadják, és
követendő modellnek tekintik.

Hasonló indíttatású a vers- és prózamondást korrekciós eszközként alkal-
mazó fejlesztő pedagógiai munka is. A komplex nyelvi fejlesztés így lesz egyik
tényezője a személyiség alakításának, melynek folyamata elvezet a művészet
megértéséhez és igényléséhez.

A társadalmi gyakorlatok programja a realitás szükségleteit elégíti ki. Nem
lehet elég korán és eleget beszélni az egészséges életmódról, a testet és lelket
károsító szenvedélyekről, a párkapcsolatokról, a mindennapok gazdálkodásáról.
Mindezeket felöleli a kísérletként 1991-től bevezetett új tantárgyi program.

A három tanulmány szerzői,  Faragó Attiláné,  dr.  Patkó Kornélia,  Juhász
Józsefné, Szentpétery Dénesné a debreceni N. M. 7. sz. Gyermekotthon neve-
lői-oktatói.

A kötet írásai hasznos olvasmányok mindazoknak, akik munkájukban töre-
kednek az újszerűségre, az eredményességre és hatékonyságra.

Dr. Torda Ágnes

„Hétköznapok — Ünnepnapok”

Az írott sajtó a fogyatékosságügyért

Néhány szó
egy különös kiadványról

Különös kiadványt tartok a kezemben. Különös, mert nem nyomdai termék,
különös, mert nem kézirat, újságcikkek kötetbe rendezett másolatai. Legkülö-
nösebb  a  cikkek  témaköre,  a  fogyatékosságügy  és  felnőttvédelmi  szociális
gondoskodás területei. Az írott és nem írott sajtó nem kényeztetett el minket e
témakörök kapcsán. Sokszor előbb láttak napvilágot a félreérthető fogalmazá-
sok, mint a jószándékú, segítőkész munkák.

Az összeállítás 70 oldalas, rendhagyó módon A/4 formátumú lapokból áll.
A napi sajtóból és  egyéb forrásokból kiemelt  írások a sérült,  fogyatékos,

rokkant személyekkel való foglalatosságokat, történéseket írják le, életkortól
függetlenül. Ezek a történetek jelentik a címben a hétköznapokat, hiszen ezek a
tennivalók olyanok, hogy sajnos a kívülálló többség figyelemre sem méltatja
őket.
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Ünnepnap azért, mert egy-egy ilyen írás megjelenése a gondozott és gondo-
zó számára egyaránt fontos és lélekemelő esemény.

A szakma  művelői  előtt  nem ismeretlen  az  Ábrahámhegyi  Napok néven
jegyzett  rendezvénysorozat.  Több éve  már,  hogy a  szakma neves  képviselői
elhatározták, hogy kötetlen beszélgetések formájában kicserélik gondolataikat a
fogyatékosságügy és a szociális gondoskodás különböző területeinek kérdé-
seiben. Nem szabtak határt a gondolatnak, nem zárták el a lehetőséget senki
elől, nem szerveződtek pénzes egyesületté — mindössze szerették a munkájukat
és hittek abban amit csináltak. Az évek teltek és a rendezvénysorozat kiteljese-
dett. Az 1993. évi Ábrahámhegyi Napok előkészítésének keretében dr. Göllesz
Viktor és Demeter Miklós kéréssel fordult a Magyar Gyógypedagógusok Egye-
sülete  vezetőihez.  Kérték,  hogy a  fogyatékosságügyet  és  a  felnőttvédelmi
szociális gondoskodást illetően átlagon felüli, reális, jó színvonalú, a szakterü-
letek hasznára vált írásaikkal kitűnt újságírókat részesítse elismerésben.

A kezdeményezés eredményeként  S. Bonnyai Eszter (Veszprémi Napló) és
Simon Cs. József (JNSZ megyei Új Néplap) újságírók a „Szociális Munkáért”
kitüntető érmet és a hozzátartozó díszes oklevelet kapták. Simon Cs. Józsefnek
az  Ábrahámhegyi  Napok  '93  keretében,  1993.  szeptember  10-én  dr.  Méhes
József, az egyesület elnöke,  S. Bonnyai Eszternek a Darvastói Foglalkoztató
Intézet decenniumi ünnepsége keretében dr. Göllesz Viktor adta át a kitüntetést.

E gondolatok jegyében idézem befejezésként  a  „Hétköznapok-Ünnepna-
pok” (Köszönet újságíróknak) c. kiadvány néhány sorát:

„Örömmel konstatáljuk, hogy a magyar sajtó, néhány szociális érzékenysé-
gű  munkatársa  révén,  egyre  fokozottabb  érdeklődést  tanúsítva,  most  már  a
részletekre is odafigyelve, reálisan, ugyanakkor emberközeli hangvétellel tájé-
koztatja olvasóit a fogyatékosságügy hétköznapjairól,  a tervekről,  az elért
eredményekről.

Disszonáns fogalmazások ma is előfordulnak. Ebben az összeállításban is
találkozunk ilyennel, de nem ezek a jellemzők!

Nincs ok titkolni, hogy a sajtó hangnemváltása elsősorban a fogyatékosság-
ügy elért sikereinek az eredménye — nem titkolja ezt a sajtó sem. Az eredmények
mögött  —  természetesen  —  emberek,  pedagógiai  és  szociális  szakemberek,
vezetők és munkatársak rejtőznek, akik igen gyakran a szabadidejük, mi több,
családi életük rovására teszik dolgaikat, alázattal szolgálva hivatásukat. Szá-
mukra az jelenti az igazi ünnepnapot, ha a neveltjeik, gondozottaik sikereiről
olvashatnak  az  újságírók  segítőkész  jóvoltából.  Nem köszönetet,  elismerést
várnak, de azt joggal, hogy a széles közvélemény reális tájékoztatást kapjon
munkájuk mibenlétéről.
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Örömmel konstatáljuk most már, hogy az utóbbi években ez a reális tájékoz-
tatás kiteljesedni látszik. Azt is, hogy eredményes, mert — többek között —
megfigyelhető az eddig tartózkodó kívülállók fokozódó érdeklődése is.

Az itt  összekötött írások — az eredményességet illetően is — önmagukért
beszélnek!

A fogyatékosságügy reméli és várja a sajtó további, segítőkész közreműkö-
dését. Így remélik az Ábrahámhegyi Napok '93 résztvevői is, akik az alább adott
aláírásaikkal erősítik meg köszönetüket.”

A különös kiadvány — a melyről szóltam — „Hétköznapok — Ünnepnapok”
címmel néhány példányban készült; egy példánya megtalálható a Bárczi Gusz-
táv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola Könyvtárában.

Bódy Géza

HELIOS FLASH
(1994. 3. szám)

A kéthavonta megjelenő lap 3. számának első cikke emlékeztet az Európai
Közösség Helios-programjának fő célkitűzésére, amely a fogyatékos emberek
gazdasági,  szociális és kulturális  integrációjának segítése.  A feladat, hogy az
érintett  országokban valamennyi fogyatékoshoz eljussanak az információk és
azonos minőségű, jóllehet eltérő típusú szolgáltatásokban részesüljenek. Ebben
a témában 4 szimpoziont tartottak 1993. novemberében és decemberében a
program 4 akciós programjáról. Ezek a következők:

- a funkcionális rehabilitáció (fizikai rehabilitáció, foglalkozási rehabilitá-
ció, az önálló életvezetésre való felkészítés képességfejlesztés révén stb.),
- az integráció az oktatásban,
- a gazdasági integráció (pályairányítás, a szabad munkapiac lehetőségei és
gondjai, a védőmunkahelyről a szabad munkavállalásra való áttérés) és
-  a  szociális  integráció  és  önálló  életmód  (az  önállóságra  való  áttérés
lehetőségei).

Megtudjuk a cikkből, hogy az oktatási integráció témájában az integráció
minden szintjéről szó volt, s a témakörben három téma elsőbbségét szögezték
le, ezek: a korai fejlesztés, a nevelés a fejlesztés minden szintjén és a pedagó-
gusképzés.

A lap  beszámol  a  Fogyatékosok Első  Európai  Napjának  1993.  december
3-án, a különböző EK-tagországokban megtartott eseményeiről. Kiemelkedő
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