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Megalakult
a Hallássérültek Iskolái Országos Szövetsége (HIOSz)

(Budapest, 1993. október 10.)

Magyarország  valamennyi  alapfokú,  hallássérülteket  nevelő-oktató  intéz-
ménye,  a  hallássérülteket  oktató  szakiskolák  a  velük  együttműködő  szülői
munkaközösségekkel megalakították a Hallássérültek Iskolái Országos Szövet-
ségét (továbbiakban: Iskolaszövetség).

A szám  szerint  11  intézmény  és  szülői  szervezet  alkotta  Iskolaszövetség
tagjai ténylegesen (területileg is) gondoskodnak, ill.  el tudják látni a speciális
oktatásra szoruló gyermekeket — bármilyen formájú iskoláztatásban részesül-
jenek  is  (a  0-3  évesek  korai  gondozása,  integráltan  —  hallók  óvodáiban,
iskoláiban — oktatottak, magántanulói státusúak, speciális iskolában tanulók).

Az intézmények ellátást  nyújtanak az enyhe vagy súlyos  fokban hallássé-
rülteknek, s a halmozottan fogyatékos hallássérült gyermekeknek is. Az intéz-
mények  szakmai  felkészültségükkel,  tárgyi  adottságaikkal,  a  szülőkkel  való
együttműködés keretében együttesen kívánnak szakmai érdekképviseleti  fel-
adatokat ellátni annak érdekében, hogy a hallássérült gyermekek ellátásának,
iskoláztatásának  minősége  ne  csak  fennmaradjon,  hanem  lehetőség  szerint
javuljon, fejlődjön.

Fentiek érdekében részt vállalunk minden olyan szakmai munkában (előter-
jesztések,  javaslatok,  szakanyagok  véleményezése  stb.),  amellyel  ezt  a  célt
megvalósíthatjuk.

Igényeljük, hogy minden, a hallássérültek oktatását-nevelését, gondozását,
ellátását érintő kérdésben véleményünket kikérjék.

Minden — a hallássérült gyermekek oktatását és nevelését, gondozását és
ellátását érintő — tanügyigazgatási, szakmai alapdokumentum, a valamennyi
iskolát és szülői képviseletet egyesítő Iskolaszövetség egyetértésével, támoga-
tásával kerüljön bevezetésre.

Döntések, szakmai anyagok előkészítéséhez szívesen rendelkezésre bocsá-
tunk minden olyan információt, szakvéleményt, melyeket a főhatóságok, tan-
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kerületi  oktatásügyi  központok,  az  intézményeket  fenntartó  önkormányzatok,
intézmények, szervezetek igényelnek és munkájukban fel tudnak használni.

Ezeknek a — minden bizonnyal közös — céloknak az elérése, feladatoknak a
megoldása érdekében ajánljuk fel segítségünket és együttműködésünket.

Kaposvár, 1993. december 29.

Mihalovics Jenő igazgató
Óvoda, Általános Iskola és 
Diákotthon
Kaposvár, Somssich P. u. 8.
a Hallássérültek Iskolái Orszá-
gos Szövetsége soros elnöke

Hartainé Dr. Benkő Ibolya
a kaposvári Óvoda, Általános Iskola
és Diákotthon
Szülői Munkaközösségének elnöke
a Hallássérültek Iskolái Országos 
Szövetsége társelnöke

Megalakult
a Siket-vakok Országos Egyesülete

(Budapest, 1994. március 4.)

1992-ben, a miskolci MAGYE ülésén ismét előtérbe került az országban élő
siket-vak emberek problémája. Megfogalmazódott a területen végzendő munka
fontossága  és  sürgőssége  is.  Mivel  ennek  a  munkának  voltak  előzményei
hazánkban, talán úgy fogalmazhatnánk, hogy új lendületet kapott a gyógypeda-
gógiának  ez  a  területe.  Egyre  inkább  körvonalazódtak  a  konkrét  feladatok,
illetve azoknak az embereknek a csoportja, akik ezzel a területtel szeretnének
foglalkozni. Megindult a siket-vakok felkutatása a Bárczi Gusztáv Gyógypeda-
gógiai Tanárképző Főiskola tiflopedagógiai tanszékének kezdeményezésére és
irányítása alatt,  az országos védőnői hálózat bevonásával. Megkezdődött né-
hány gyermek speciális oktatása, és megalakult a Siket-vakok Országos Egye-
sülete.

Azért határoztunk úgy — annak ellenére, hogy lassan annyi az alapítvány és az
egyesület, mint égen a csillag —, mégis létrehozunk egy újabbat, mert úgy éreztük,
hogy ezeknek az embereknek a problémáira külön is oda kell figyelni. Sokan tagjai
ugyan vagy a vakok vagy a hallássérültek szövetségének, de állapotukból következő
speciális  gondjaik  mégis  elsikkadnak.  Egyik  szövetségnek  sincsenek  adataik  a
hallás- és látássérült tagjaikról, így pedig nehéz elképzelni, hogy bármiféle speciális
segítséget kaphatnának ezek az emberek. Felvettük a kapcsolatot mind a két szövet-
séggel,  de egységesen — mondjuk altagozatként — egyiknek se lehettünk volna
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tagjai. Siket-vaknak számítanak ugyanis olyan emberek is, akiknek látásteljesítmé-
nye jobb, mint a Vakok és Gyengénlátók Szövetségében a tagsági kritériumként
meghatározott látásteljesítmény, illetve jobb a hallásteljesítményük, mint a Hallás-
sérültek Szövetségében meghatározott hallásteljesítmény. Ennek ellenére mind a két
szövetség felajánlotta, hogy amennyiben módjában áll, szívesen segít és támogatja
munkánkat.

A Siket-vakok Országos Egyesületének tagjai lehetnek még közvetlen hoz-
zátartozók, illetve szakemberek is. Azért  határoztunk így,  mert  az egyesület
célja siket-vakok családjainak és a velük foglalkozó szakembereknek a támo -
gatása is.

Az egyesület 1994. március 4-én alakult, 18 fő jelenlétében. Az egyesület elnöke
Szmolka János siket-vak fiatalember, főtitkára Szedresi Károlyné, kinek egy nagyot-
halló-vak kislánya van.  Vezetőségi tagok továbbá:  Farkas László,  egy hallás-  és
látássérült kislány édesapja, illetve Ábel András és Királyhidi Dorottya gyógypeda-
gógusok. A vezetőséget titkos szavazással választottuk az alakuló közgyűlésen.
Célunk az volt, hogy az irányításban minden részterületnek meglegyenek a képvise-
lői.

Az egyesület részt kíván vállalni minden olyan munkában, mely ezeknek az
embereknek a helyzetén javítani próbál. Amilyen fórumon csak alkalmat talá-
lunk,  képviselni  próbáljuk  érdekeiket.  Felkutatjuk  azokat  a  speciális  segéd-
eszközöket,  amiket  számukra  fejlesztettek  ki,  és  amennyire  erőnkből  telik,
fokozatosan  megpróbáljuk a  rászorulókat  hozzájuttatni  ezekhez.  Külföldi  és
hazai támogatókat próbálunk felkutatni céljaink megvalósításához. Fontosnak
tartjuk továbbá, hogy támogassunk szülőket és szakembereket, hogy külföldi
tapasztalatokhoz hozzájuthassanak olyan országokban, ahol ennek a munkának
nagy múltja van.

Terveink megvalósításának egy része egyelőre távolinak tűnik, de a lényeg talán az,
hogy ha elkezdjük a munkát, nagyobb valószínűséggel, egyre több területen ered-
ményt is elérhetünk.

Az egyesület munkájáról szeretnénk, ha minél többen tudnának, s szeret-
nénk, ha e cikk nyomán érdeklődőkre és segítőkre is találhatnánk.

Az egyesület címe: Siket-vakok Országos Egyesülete,
1146. Budapest, Ajtósi Dürer sor 39.
Az egyesület számlaszáma: IBUSZ BANK RT. 218-93098
számlaszám: 901-17325

Ábel András — Királyhidi Dorottya
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