
50 éves a hódmezővásárhelyi
Kutasi úti gyógypedagógiai intézmény

Ez év áprilisában ünnepelte a Kozmutza Flóra Óvoda, Általános Iskola, Szak-
iskola, Diákotthon és Gyermekotthon fennállásának 50. évfordulóját. Az első
hivatalos tanítási nap 1952. április 15-én kezdődött a Kutasi úton lévő épület-
ben, melyet a várostól kapott a Vallás- és Közoktatásügyi Minisztérium erre a
célra. Három nevelővel, három vegyes csoporttal, a tárgyi feltételek hiányában,
nehéz körülmények között indult a munka. A kezdeti  feladat- és hatásköri bi-
zonytalanságok után 1957-re tisztult le az az intézményi karakter, amely a mai
napig – több-kevesebb változtatással  –  érvényesül.  Még ebben az esztendő-
ben lett az intézmény fenntartója a Csongrád Megyei Tanács. A megyében mű-
ködő gyógypedagógiai iskolák közül ezt az intézményt választották ki arra a cél-
ra, hogy az értelmileg középsúlyosan sérült  (imbecillis) gyermekek nevelését-
oktatását ellássa. Ezt az új elnevezés is tükrözte: Foglalkoztató Iskola és Neve-
lőotthon. Kiemelt szerepet kapott, és a mai napig is kap a munkára nevelés a
képzési rendszerünkben, amit régen a Kertészeti Vállalatnál, az Állami Gazda-
ságban, tsz-eknél, ma pedig az Agyag- és Szilikátipari Szövetkezetben, valamint
a Dobozüzemben végeznek tanulóink. Az intézmény saját arculatának erősíté-
sére 1999-ben felvette Kozmutza Flóra gyógypedagógus-pszichológus nevét.

Az intézmény 130 növendéke, nevelői és a nevelőmunkát segítő dolgozói
több hónapon keresztül  sok-sok munkával  készültek a jubileumi  események
méltó megrendezésére. Rengeteg ajándékot, emléktárgyat készítettünk vendé-
geink számára, gyűjtöttük az intézménytörténeti kiállítás dokumentumait, mű-
sorszámokat állítottunk össze. Az ünnepségsorozatra 2002. április 18-19-én ke-
rült sor. A kétnapos rendezvény szakmai konferenciával kezdődött a városháza
impozáns dísztermében, melyet  dr. Frank József, a Csongrád Megyei Közgyű-
lés elnöke nyitott meg. Ezt követően Almási István, Hódmezővásárhely Megyei
Jogú Város  alpolgármestere  köszöntötte  intézményünket  és  a  megjelenteket.
Népitáncos növendékeink kedves kis műsorral alapozták meg az ünnepi hangu-
latot. A megnyitó után dr. Czeizel Endre professzor előadása következett „Az
örökletes tényezők és a környezeti hatások a személyiség fejlődésében” cím-
mel. A zsúfolásig megtelt teremben rendkívül sok érdeklődő: pedagógus, or-
vos, védőnő, szociális munkás, érdekvédelmi szervezetek aktivistái, valamint
szülők foglaltak helyet a hallgatóság soraiban. A professzor úr nagysikerű elő-
adása után Rózsáné Czigány Enikő, az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai
Főiskolai Karának adjunktusa „A hiperaktivitás és figyelemzavar felismerése és
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diagnosztizálása” témakörben tartott  hasonlóan érdekes  és  továbbgondolásra
ösztönző előadást. A konferenciát rögzítette a helyi, a regionális, valamint az
MTV 1 csatornák stábja.

Délután névtáblát avattunk a Kutasi úti épület falán. A tábla alatti emlékko-
szorúra az első szalagot intézményünk közelmúltban nyugállományba vonult
igazgatónője,  Szilágyi Klára kötötte  a Sacra  korona c. film megható zenéjének
hangjaira.  Az emléktábla avatását  az intézmény történetét  bemutató kiállítás
megnyitása követte, ahol dr. Ott József, a Csongrád Megyei Közgyűlés alelnö-
ke mondott pohárköszöntőt.  Jelen voltak a délalföldi régióból a társintézmé-
nyek vezetői, megtisztelte megnyitónkat  Ludescher Lóránt ny. igazgató, aki 17
esztendeig  irányította  az  intézményt.  A félévszázados  intézménytörténet  ki-
emelkedő mérföldkövein Máténé Homoki Tünde igazgatónő és  Szalai Lászlóné
igazgatóhelyettes vezette végig a hallgatóságot.

A jubileumi rendezvénysorozat  második napja kulturális fesztivállal kezdő-
dött  a Petőfi  Sándor Művelődési  Központ színpadán.  Saint-Exupery idézetet
választottunk mottóként: „Jól csak a szívével lát az ember”... melynek melegsé-
ge végigkísérte az egész rendezvényt.  A fesztiválon bemutatkoztak a szentesi
Rigó Alajos, a szegedi Klúg Péter, a makói Pápay Endre, a szegedi Sólyom utcai,
a vásárhelyi Nagy Sándor utcai, és a gyulai Pánczél Imre gyógypedagógiai ok-
tatási  intézmények  művészeti  csoportjai,  nagy sikerrel.  Különleges  produkci-
ókkal lepték meg a nézőket a jubiláló „kozmutzás” diákok. A színjátszó csoport
Presser-Adamis: Képzelt riport egy amerikai popfesztiválról c. művét dolgozta
fel saját koreográfiában, bemutatkoztak break-táncosaink, néptáncosaink, va-
lamint tae-kwan-do formagyakorlatot és töréstechnikai bemutatót is láthatott a
közönség a „négerek harci tánca” mellett. Az értelmileg akadályozott gyerekek
művészeti bemutatói kimagasló szakmai elismerést és természetesen szülői örö-
möt váltottak ki. Vastaps és meghatott percek között történt a fesztivál zárása,
ahol  a  színpadon  több  mint  száz  eltérő  fejlődésű  gyermek  énekelte  együtt
„...Mindenik embernek a lelkében dal van, és a saját lelkét hallja minden dalban.
És akinek szép a lelkében az ének, az hallja a mások énekét is szépnek...”

A fesztivált a vendégekkel közös díszebéddel zártuk az iskolában, majd dél-
után az intézmény nyugállományú dolgozóit köszöntöttük, akik a kiállítás meg-
tekintése során felelevenítették a régi idők emlékeit.

Az 50. évfordulóra színes  jubileumi kiadványt jelentettünk meg, mely egy-
részt visszatekintés,  másrészt  jelenlegi  szakmai munkánk,  szemléletünk tükre.
Köszönet illeti az intézmény dolgozóit és mindazokat a segítőket és támogató-
kat,  akik lehetővé tették,  hogy egy ilyen jelentős évfordulót  méltóképpen,  a
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rangjának megfelelően ünnepeljünk meg. Kiemelkedő eredményként értékeljük,
hogy rohanó világunkban ezen a két napon regionális társadalmi környezetünk
és a többségi nevelési-oktatási intézmények figyelme az itt  nevelkedő, akadá-
lyozottsággal élő gyermekekre irányult.

A rendezvény sikerét, hangulatát hűen tükrözi a kiállítás emlékkönyvének
egyik bejegyzése, mely így szól:

„A  folyamatos  és  országos  eredménnyel  büszkélkedő  intézménynek
gratulálunk. Reméljük, még további sok-sok éven át szolgálják az egyik
legigazibb emberi ügyet...”

      Máténé Homoki Tünde Rummel József

A MAGYE ÉLETÉBŐL

XXX. Országos Szakmai Konferencia
és vezetőségválasztó küldöttközgyűlés
– Vác, 2002. június 20-22. –

A Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete (MAGYE) XXX. Országos Szak-
mai Konferenciáját ebben az évben a Magyar Fonetikai, Foniátriai és Logopédi-
ai Társasággal (MFFLT) közösen rendezte meg Vácott. Mind a MAGYE, mind
az MFFLT ott tartotta évi közgyűlését is. Fővédnökök:  P. Mészáros András, a
Pest Megyei Közgyűlés elnöke és  Csereklye Károly,  Vác város polgármestere
voltak, akiknek köszöntő gondolatait a mellékletek tartalmazzák.

A nyitó plenáris ülés a Madách Imre Művelődési Központ színháztermében
zsúfolásig  megtelt  nézőtérrel  kezdődött.  A vendéglátó  rendező intézmény,  a
Cházár  András  Óvoda,  Általános  Iskola,  Speciális  Szakiskola,  Diákotthon,
Gyermekotthon és Pedagógiai Szakszolgálat kitűnő kulturális műsorral köszön-
tötte a résztvevőket.
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