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Kedves jövendő kollégák, gyógypedagógusok, szociális munkások!

Sok szeretettel köszöntelek! Az első szó legyen az elismerésé. A teljesítmény
elismeréséé. Hiszen ahhoz, hogy valaki ünneplő ruhában most itt ülhessen, tel-
jesítenie kellett. Meg kellett felelnie bizonyos követelményeknek. Ehhez pedig
erőfeszítésre volt szükség, lábujjhegyre kellett állni! Így tehát, először is, mind-
nyájatoknak szívből gratulálok.

Úgy gondolom, hogy mielőtt eldöntöttétek, hogy ezt a hivatást választjátok,
sokat töprengtetek. Kivéve talán azokat,  akiknél a pálya családi hagyomány.
Úgy tapasztaltam, ez utóbbi igen gyakori. Ezzel a jelenséggel más ún. segítő
szakmában is gyakran találkozunk.  Gondoljatok csak a számos orvosdinasz-
tiára!

A pályaválasztás és a párválasztás életünk legmeghatározóbb két  döntése.
Magam,  gyógypedagógus,  logopédus vagyok,  így erről  a  pályáról  vannak a
legközvetlenebb tapasztalataim. Az első, amit ki szeretnék emelni, hogy minden
szakmai elfogultság nélkül is azt mondhatom: logopédiai ismeretekre – külön-
böző szinten – kivétel nélkül minden gyógypedagógusnak szüksége van. Azt
szoktuk mondani,  hogy a logopédiai tudás a bölcsőtől a koporsóig hasznosít-
ható, túlzás nélkül azt is mondhatnám: nélkülözhetetlen. A mai szemlélet egyik
fő jellemzője, hogy a sérült embert, gyermeket, felnőttet halmozottan sérültnek
tekinti. Így bármelyik szakot is választjátok, szembesülni fogtok a beszéddel
kapcsolatos problémákkal. Az értelmi fogyatékosok, a hallássérültek, a látássé-
rültek, a mozgássérültek, az érzelmileg sérültek (a pszichopedagógia körébe tar-
tozók), az agyi traumát szenvedettek (afáziások) gyógyító nevelése, a beszéd-
del kapcsolatos zavarok szakszerű ellátása is a gyógypedagógus feladatai közé
tartozik, s akkor a ma olyan elterjedt beszédtechnika tanításáról még nem is
szóltam. Már ebből a felsorolásból is kitűnik, hogy milyen sokrétű és változatos
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feladatok  várnak
majd  rátok.  Különö-
sen,  ha  meggondol-
juk,  hogy  korunk-
ban a  kommunikáci-
ónak milyen kitünte-
tett szerepe van!

Szeretnélek  meg-
erősíteni  benneteket
abban,  hogy sikerél-
ményekben  gazdag,
tartalmas  életet
nyújtó pálya elé néz-
tek,  ezért  elmondom

Mérei Vera a tanévnyitón

egy tavalyi és egy egészen friss szép élményemet.  Gereben Kati kollégám jó-
voltából tavaly részt vehettem évfolyamának 40 éves találkozóján. Ahogy az
ilyenkor lenni szokott, szépen-sorban mindenki beszámolt az elmúlt évek szak-
mai és magánéleti  eseményeiről.  Igaz,  volt  néhány úgynevezett  „pálya-elha-
gyó” is, de azok sem tértek el messzire eredeti hivatásuktól. A többiek viszont
kivétel nélkül mind arról vallottak, hogy munkájuk kielégítette őket, szerették,
és sokan még nyugdíjazásuk után is változatlan örömmel, érdeklődéssel, szere-
tettel folytatják. Jól esett azt is hallani, milyen sokan képezték tovább magukat,
részint  másod-diplomát  szerezve (pszichológia,  nyelvészet  stb.),  valamint  az
egyre gazdagabb választékot nyújtó szakmai továbbképzéseken. A friss élmény
pedig  Lányi  Ágnes tanárnő évfolyamának  aranydiploma-osztásához  fűződik,
ahol azonos hangvételű, lelkes beszámolók hangzottak el. Ezek után abban a
reményben, hogy a másik, sorsdöntő választásotok, a párválasztás is hasonlóan
sikeres lesz, József Attila jól ismert, szép sorait ajánlom figyelmetekbe:

,,Még nem nagy az ember.
De képzeli, hát szertelen.
Kísérje két szülője szemmel:
A szellem és a szerelem.”

Ezzel azonban még nem ért véget a mondanivalóm! Következik az epilógus,
az utójáték.

Történt ugyanis, hogy az MTV szeptember 1-jei adásának „HÉT” című műso-
rában – nem kis meglepetésemre – a következőket hallottam: holnap kezdődik a
tanév, holnap mennek a nyári vakáció után először iskolába a gyerekek. Horati-
us ilyenkor édességekkel kedveskedett a tanulóknak. De képzeljétek, ez nem
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csupán a régi rómaiaknál volt szokásban, hanem még ma, a XXI. században, a
szomszédos Ausztriában is egy-egy zacskó édességet nyújtanak át a diákoknak.
Arról azonban nem szól a fáma, sem a tv, hogy ez a jó szokás hányadik osztályig
volt érvényben.

Végül, de nem utolsósorban, szeretném elmondani, hogy nálunk, a családban
ez a hagyomány – haladó hagyomány – milyen formát ölt. Nagyon-nagyon ré-
gen – még az Óperenciás tengeren is túl – amikor az unokáim még kisiskolások
voltak, az első iskolanapon, vagy az azt megelőző napon a családfő meghatáro-
zása szerint ugyanis „mértéktelen fagylaltevésre” került sor. Ezt a jó szokást, az
azóta szerencsére egyre nagyobb család a mai napig – és remélem az idők vége-
zetéig – híven megőrizte.

Félreértés ne essék! Az édesség, a cukorka, a fagylalt nem az iskolába járás
keserűségét hivatott megédesíteni! Ellenkezőleg, ez a szokás az öröm kifejezé-
se, olyan, mint egy koccintás! Koccintsuk hát most mi is! Egészségünkre, min-
den jót!

(A főszerkesztő megjegyzése:  Mérei  Vera tanárnő ünnepi  felszólalása
befejezéseként két fonott kosárkát körbeadva, valamennyi jelenlevőhöz
eljuttatott egy szem csokoládét, hogy a jelképes koccintásban mindenki
részt vehessen.)
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Olvasóink szíves elnézését a Szerző nevében is kéri

      a főszerkesztő
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