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I. :-• r, V fi ̂ £ T ^ 

i. -i r « J s ü U a t J&rténttf« 

&*gye yaföSiTirnzAt délkeleti részének jellegzetes al-
földi téja.rélnyugati része a Békési-löszhátság,kiváló mi-
nőséit siesSftégi vályogtalajjal*Folyói a Kőrösök,némely szi-
kes tavon cyóryfHrdÖ létes'ilt, Aidául Qyopároson,sokak ked-
velt pihenőhelye*Az éghajlata szélsőségesem! fázunk és me-
legszünk leginkább,de csapadékban is szegény,gyakran fenye-
get az aszály*A mezőgazdaság mindkét ága magas szintű*Az ál-
lattenyésztésre jellemző,a nemesitett fajok kitenyésztése, 
• aezőhegyeei ménest még ll*József alapittatta*Növény ter-
mesztésével kepcsolatban meg kell említeni a búzát,kukori-
cát, cukorrépáttcirkot*Ea utóbbi Magyarbánhegyesnetc is fő-
terméke,a Sönrlikető Üzemünk sokat eacpottál készítményeiből* 
Síelni«zeri->ar a jelentess cukorgyárak -Mezőhegyesen,Sarkai 
áoa- konzervgyár Békéscsabán, világhírt! a gyulai,csabai kol-
bász. 

Közigazgatásilag a megye 6 járásra orzlik,jellegzetesek 
a nagy határu,n«gy lélekszámú települések és a nagy számú 
tény*világ* i 
A honfoglaló magerők a Körös folyók összefolyásánál Békés 

nev»! földvárat építettek,amely a későbbi vármegye központja 
lett*A felszabadulásig egyike volt azoknak a rsesnréknek, ame-
lyekbe* a legnagyobbak voltak a földbirtokok,ezok ural 
nagyrészt idegen arleztokraták voltak* 
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Az 1299-ben «rég kis falu Békéscsaba foJl3di»aeic iLudul£tde 
a 15o éves török uralás eltörli a földszínéről,és csak 1718-
ban alakul újjá. ohamos fejlődést az 18>6-ban megépített va-
rit -Arad-Tium*1bs kapcsolódva -hozott* A -sagyar szabadság-
harc tisztjeit <?ynl«n fegyverzik le, ahol PfttgU az 
utolsó politikai beszédét -sondta.A költő-*éni'»«« tnbbször 
járt megyénkben.baráti szálak hívták,tartották,de a kanyar-
óé folyók is,a szélben ringé búzatáblák is. 
A szabadságharcban k'lzdött-ik a ezar vasiak is,rkik köz!!l 

az ország közélstében is fontos szerepet játszott Vajda Pé-
tar,BaUa£LJllÍr. 

A XIX*század,de már a XVII.is európai Hírnevet hoz me-
gyénknek ,I<?tmAXK 1791-ben ezervezi msg Szarvason az 
első gazdasági iskolát,ugyanitt lolza J5zsef ez arborétumot. 
* uck^csy "lhálv Békéseaabán inaskodott,és Qyulán született 
ISlo-ben hazánk nagy zeneszerzője és kamestsre ,,rkel Ferenc. 

/ 

A kondoros! betyárcsórda volt búvóhelye Rózr-a Sándornak,Fá-
bián Pistának.Nevezetes nap még mesénk életében « gyomai 
Kner-nyomda alapit/;sa,melyre 1352-b«m került sor.raer Izidor 
irányitáaávei. 

Az 189o-es években Békésben lángoltak fel els3nek az ag-
rárszocialista ssozgalmak• Achln T.drás volt a szegény parasat-
eág szószólója a parlsmtntben. 
A Tanácsköztársaság idején a* orosháziak tSmsgesen jelent-
keztek a VörCE Hadseregbe. 

-ítembor 22~án határmr-nti községünk Battonya ezabadul 
fel elsőként,a szovjet hadsereg <?oha meg nem hálálható vér-
áldozatával, és kezdetét veszi az újjáépítés. 



Megy rbánhegyee község jellegzetes alföldi tájon ,Kezóheg>es 
Békésembv: közötti vaeut-vonal mentőn terül el,alig többaint 
3ooo lakosságának száné* Keletkezésének feltételeit a táj 
sajátos jellege szabta meg* Földje ma is termékeny és » rend* 
szeres fóldmUvwlés előtt,gazdag legelői bizonyára jó lehető-
séget szolgáltattak az állattenyésztésre* 
Az »var világot igazolja,a 7 ka távolságban fekvő Kunágota 
község határiból száraszd arany lelet,mely a VI*századból e-
red* 

Magának Magyarbánhegyesnek az első Írásos nyomai a XV* 
századból bukkannak elénk*Az első okleveles adatunk arról 
szól,hogy Karó ti János macsói M n telepítette a falut a szá-
zad elején./Müncheni Levéltár Ü*Z* 11*153*száau oklevél/ 
A település neve ekkor még Bánheg^es, aal a bánnak a "hegye-
sét" -azaz kaszálóját - jelentette,tehát birtokos jelölés* 
Bánhegyes lakói -negyvenegy adózó - a gyulai vár "tartozéka-
ként" 1525-ben,a szántani,vetni köteletettek között szere-
peltek * 

1566*szeptemberében a törökök Pertaf pasa vezérletével 
elfoglalták s gyulai várat és a hozzátartozó fslvakatfBánhe* 
gyest is* Flnéptelenedett a vidék,Községünk területe is, 

• 

még ISoo-ban is puszta kaszálóként szerepel a korabeli fel-
jegyzésekben* 
1896-ban Pataky Aurél a falu jegyzője rögzített adatokat a 
hivatalos körök rendeletére,hazánk ezeréves fennállásának 
emlékére*i nnek alapján tudjuk,hogy községünket 1359-ben ál-
lapították újból,a Forral HagylratosrÓl -Nógrád meg:e- ide-
települt,robot elől menekülő 16a család* 



Az ISöl-ss népizámlU^s sér 1673 lakost tüntet íel.A köz-
ségünk telep-léd formája eugártelep(ilés»üyöker«s változást 
jelentett e lakosság élet és munka körülményeiben a vasút 
átadása láö2-ben.három évvel később sár négy tantermes Is-
kolát adnak át. 1596*szeptember 8-án,a mlllenlus évében a 
csenádl püspök lessewfl Sándor szentelte fel a templomot,aki 
maga la ezer forintot adott a templom felépítéséhez* 
Budapesten a milleniuml díszfelvonuláson a község küldött-
je -Kövéts Pál- is,mint banderlsta jelen volt. 

Magyarbánhegyes régi címerében dohány és cirokkalász is 
volt,jelképezve a dolgos,szorgos nép munkájának legelterjed-
tebb területét, 
A Tanácsköztársaság Idején a Vörös Hadsereg harcaiban köz-
ségünk lakói közül is vettek részt,Az életben maradottak 
kös'Jl két személyt s falu lakosai előtt kínoztak halálra, 

Wagyarbánhegyss október 6-fm szabadult fel,a volt u-
rasági cselédek között földet osztottak, 
19^9,szeptemberében slakult az első termelőcsövetkezet,amit 
hamarosan két másik követett, msjd 1964-ben a három tsz e-
cyesult Egyetértés néven, 
1963-ban hat termelőszövetkezet közös vállalkozása révén 
aegkezdte üzemszerü termelését a BAJRTDV,lehetőséget bizto-
sítva a lakosságnak munkára,,ínnek a köz .s vállalkozásnak 
saját vagyoni értéks többmint 22 millió forint. 
Az eltelt 35 év alatt sokat fejlődött,szépült lakóhelyünk. 



Intézetünk épületének története,a közcég történetével majd-
nem egyidős,A pécskai magyar királyi kincstári aradalom i-
gazgatAsAgtf bérbe adott településünknek egy darab egykerekű 

" * 

szárazmalmot malomházzal és molnárlakkal*Aa 186o-ae évek végén 
rerenczy-cs&lád «»egváltja,QS gőarnslmot épiteneK a helyére, 
előbb deszkából, később hen^er-aalBot* 
Az l';iv»-es évekber. a Malom mellé szállodát és vendéglőt é-
pittett i erenczy Antal az akkori tulajdonos* 

* épületet,ulndkét szárnyát -vendéglői,ezállodai-államos*-
tották a felszabadulást küvotöen* _gyik résftét la^Ásnak,a 
másikat a KTSZ-nek adták. 

A községen átvezető főút vonal, a Kossuth utcán terül el 
az épület e&yik szárny,a másik merőlegesen a Damjanich utcán* 
földszintes,régi elhanyagolt épület,amikor a községi tanács 
áteeja a Gyógypedagógiai Intézet részére* 
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2. fUfrdojfigjmt 

A zakdolgozatom cél ja, hogy bemutassam a magyarbánhegyesi 
Kisegít5 Iskola és Nevelőotthon alapítását,életét,véglg-
kísérve fejlődését alakulásától,napjainkig. 

Célos ezenkívül az elért eredmények elemzése annak tükré-
ben, hogy széciallsta társadalmunk és kulturforradalmurik 
mekkora erőfeszítéseket hozott a sérült gyermekekkel va-
ló foglalkozás területén,Ishetőséget adva arra,hogy minden 
ember egyéni képességeit a legteljesebb mértékben ki tud-
ja bontakoztatni 

Hiteles adatokat az intézet irattárából,anyakönyvi naplók-
ból, statisztikai jelentésekből,jegyzőkönyvekből,a községi 
tanács VB jegyzőkönyvéből,az intézet alapítójának Özvegyé-
vel történt konzultálásból és személyes tapasztalatodból 
merítettem,mlvei a megnyitást követően én is pedagógusa, 
tehát részese voltam, intézetünk történetének, 

gy érzem,hogy a magyarbánhegyeai Intézet története nem 
lenne teljes környezetéből kiszakítva,ha teljes önállóság-
ban kerUlne feldolgozásra. 
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Szükségesnek tartottam magának & megyének,az Int'zet köz* 
vetlen környezetének,í'agy&rbánhegyesnek a történetét rövi-
dea-a teljescég igénye nélkUl -vázolni* 

A hiteles dokumentumok másolatát a "Mellékletben" állí-
tót taia össze* Az ábrákat,fénykéneket a dolgozat alelmeinek 
megfelelően helyeztem el. 

Szakdolgozatomhoz s pontos adatokat,tényeket -a feldol-
gozás sorrendjét követve m a "Forrásaunkák" alcím alatt ta-
lálható dokumentumokból gyűjtöttem ki. 

III. M mMK'Úiih 

Békés megyében 1961-ig két nevel5otthonos Gyógypedagógiai 
Intézet működött -Gyulán és farhoeon- ez a két hely nem t*jd-
ta biztosítani a megye nevelőotthoni férőhelyet igénylő ér-
telmi fogyatékosainak elhelyezését* 

•íteflfl.YA Afttftl • békéscsabai Kisegítő Iskola igazgatója 
és a megyei Áthelyező Bizottság vezet>je 1959-ben a megye 
gyógypedagógusai részére tartott értekezleten kihirdette, 
hogy ott nyitnak gyógypedagógiai intézetet,ahol a legke-
ve- eub anyagi befektetés ellenében tudnak eĵ  épületet sze-
rezni,amely alkalmas arra,hogy Intézetté alakítsák* 
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fgfirti üAttrtfli ̂fíftfff kunágotsi kisegítő osztály vezetője, 
magyarbánhegyesi lakos a felhívást a közság vezetőivel ueg-
tírgyulta.niajd jelentkezett a javaslattal-; zsnyi Antalnál, 
*v a megyei Tanács VB Művelődésügyi Osztályán- melyszerlnt 
fagyarbánhegyss község készséggel vállalja a "helybiztosí-
tást , /z épület szemlén Levecseri László a Művelődésügyi 
Klnieztériuís küldötte,Bekecs Sándor megyei főelŐadó,Szanyi 
Antal, Józsa Lajos tanácselnök és Kocsis ftlgrédi Kndre vett 
részt® revecseri László minisztériumi küldött közölte Jó-
zsa Lajos tanácselnökkel,hogy az intézetnek értei ni fogya-
tékos tanulók szempontjából megyei,lg a dolgozók,nevelők 
szempontjából helyi kihatásai vannak. 

Több épületet néztek meg,a legmegfelelőbbnek a Kossuth 
utca 31tszáa alattit tartották, 
A községi fanács az épületről lemondott a megyéi Tanács ja-
vára, ellenszolgáltatás nélkül* /l*sz*melléklet/ 
így lett s vendéglő és szállods helyén Állami Gyógypedagó-
giai Intézet /l«-2«kép/,melynek akkori h lyszinrajzát a 2* 
ss.mellékleten láthatjuk,igazgatójaiKocsis Wigrédi .ndre* 

Az intézet beindításához szükséges kiadások fedezésére, o-
vecaeri László minisztériumi küldött ágyanként $000 forin-
tot, és a neveiők,dolgozók fizetési keretét ajánlotta fel* 
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Az els5 ttnnivaló,a szükséges átalakít sok,felújítások 
megterveztetése,kivitelezése voit.Az épülst Kossuth ut-
cai szárnya volt alkalmasabb intézeti,a Damjanich utcai 
az iskolai résznek.Volt két kis külön álló,de igen romos 
épület,«mit azonnal le kellett bontani,ezt a munkát a he-
Dózsa és Béke termelőszövetkezet dolgozói vállalták a 
hasznáIható anyag fejében. 

Az iskolai részben csak ajtókat kellett rakatni,mig az 
intézettben ©z ebédlőből egy irodát kellett leválasztani, 
két háló között falat bontani, 6-t,fürdet nagyobbítani. 
Lzekkel a munkákkal és természetesen a -eszeiéesel,plktoro-
lással,festéssel az 19fco-Cl-es tanév kezdésére végeztek vol-
na egy sajnálatos félreértés - akta rossz továbbítása -mi-
stt a szükséges iratanyag nem késik. 

196o.decemberében végre minden együtt volt,illetve 
még sem. Nem voltak fekhelyeink.K.Kigrédi Endre igazgató 
ekkor Czinege Lajos honvédelmi miniszternek irt segítség-
kérő levelet,akinek intézkedésére Szegedről a Magyar Nép-
hadsereg 3.ez. .1 helyezési Felügyelőségétől 73 db vaságyat, 
35 db ágysfjgasltót,pokrócokat,lepedőket és szalmazsákokat 
kapott az intézet könyvjóváirással. 

Az ágyak Hfestését már az intézet kollektívájának ala-
pító tagjai végezték. Az intézet szépítésének azóta már ha-
gyományai vannak,nevelők,dolgozók,gyerekek együtt aeaselnek, 
festenek,parkíroznak évente többször is. 

1961.első hetében Gyuláről kk érte-i fogyatékos tanuló 
érkezett,a sok viszontagság után megnyílt uj iskolába. 
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A beindulásra a legszükségesebbekkel voltak készen ,4a na 
elkivetkező időkre várt 0 többi ugyancsak fontoa tárgyi 
faltétel biztositása,amire még további négy év kellett, 
* !zelőraktár,élelmiszer-ruharaktár,rcosókonyha , szári tó , 
caló,politechnikai mi?hely,szennyvíztároló,szikkasztó é-
pitése fokozatosan ugyan,de megvalósult,a Békés megyei 
Tanács Mivelődéstgyi és Pénzügyi segítségével* 

Az egészségesebb,szebb körülmények megteremtésében,az 
Intézet otthonosabbá tétele ben az itt dolgozóknak sok-sok 
társadalmi munkája van9mlnden igazgatónak elve volt,hogy 
az intézet nemcsak munkahely,hanem életünk egy része,egy ki-
csit mindnyájunknak otthonunk,tegyünk azért,hogy annak is 
érezzük* zt általában minden délgozó magáévá tette* 

ĥ StffiftlYii ftltéttttá 

laaaiáXllfiSiSz.csztályrendpzer. 
A gyulai Állami Gyógypedagógiai Nevelőintézetből átutalt 
44 tanuló meglehetősen heterogén képet mutatott,volt köztük 
imbecillis,debllls,de volt olyan ls akit az általános isko-
lába visszatelepítettünk,és ott a következő évben kitűnő-
vel végzett*Nagyobb részt azonban debllls tanulók voltak* 

Második osztályban nem is egy 14 éves tanuló,volt és ál-
talában 3-4 évvel tulkorosak tanítványaink ebben az időben* 
Ahogyan csökken az túlkorosság,majdnem olyan mértékben e-

melkedlk az államigondozottak száma,illetve aránya* 
Az első évben mindössze 14,ma 33 áliamigondozott növendé-
künk van,fiuk,nem volt koedukált az intézetünk soha még* 
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A tanítás az intézeti férőhelyeknek megfelelően 19fo-
61-es tanév második felében három tanulócsoportbansmáso-
dlk,harmadik és negyedik-ötödik összevont csoportban kez-
dodik.Tan encteket,a megnyitott Anyakönyvi naplétvkőnyveket 
tanszereket jrefckaptuk a gyulai intézettől,a későbbiskben i 
is sok szakmai segítséget kaptunk tőlük* 
Az 1962/63-as tanévtől férőhelyünk 55-re emelkedett -azóta 
is annyi -igy négy tanulócsoport kaphatott helyett nálunk* 

Mór abban az időben -de azóta is-a felmenő rendszert 
igyekszünk szemelőtt tartani* 

iUl&as&L.* 

Pedagógus ellátottságunkkal egyáltalán ne« dicsekedhetünk* 
Kezdetben az Igazgató,és s három nevelő általános iskolai 
tanítói végzettséggel tanított ,&ajd ketten elvégezték a 
Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskolát,ds mire végeztek el-
mentek tőlünk*A gyulai Gyógypedagógiai Intézettel szoros 
kapcsolatban voltunk,egy munkaközösséget alkottunk,össze-
jöveteleinken sokat segítettek,szakmai tadásunkat igyekez-
tek gyarapítani,"ösztönös ráérzéseinket" tudatosítani. 
A kezdeti nehézségeken átsegítette a pedagógusokat gyer-
mekeink szeretete*Ezt a szeretetet jónónány képesítés nél-
küli kezdő nevelőbe sikerrel plántáltuk át,akik azóta vég-
zett gyógypedagógusok lettek és folytatják hivatásukat a 
Dunántulon,!Szolnok megyében,vagy megyéhken bel-Jl,városban* 
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A nevelőtestület a helyi Altalár.oc iskolával köz 'cen sin-
den évben réestvett ideológiai továbbképzésen,hozzászólása* 
lkkal eredményesebbekké tették azokat,Valamennyi pedagógus 
a nevelő-oktató munkában materialista világnézetről tett 
tanúbizonyságot* 

Gyermekfelligyelőlak kezdetben érettségizett fiatalok 
voltak,két é* múlva kicserélődtek,és az akkor kezdők köa'tt 
ma már csak kstten dolgoznak,a többi négy elég sürün válta-
kozik* 1961-ben három gyermekfelügyelő volt,1962-t61 négy, 
73-tól öt,7u-től hat,ezek közil egy éjszakás,egy helyettes, 
a többinek csoportja van* 

A nevelők és gyermekfelügyelők kapcsolata általában jónak 
mondható volt,nemcsak M*'zan5-fUzet"-«n keresztül társalgó* 
Rendszeresen hospitálnak és kölcsönösem,nemcsak az egy cso-
porttal foglalkozóknál,Minden délben megbeszélték,és megbe-
szélik ma is a napi munkát, ért ékelik a tanulók teljeslteié-
nyét,nagatartását,egészségi állapotát,stb* A tanulás kez-
detben délutánonként összevont csoporttal folyt és ez nec 
is lehetett elég eredményes,később ahogyan szaporodtak a 
gyermekfelügyelők ugy tudtunk e&re Jobb eredményt elérni, 
változatosabb szabadidő eltöltési lehetőséget biztosítani 
neveltjeinknek* 

tfemcsak peda^ó^s, gyermek felügyelő, hanem egyéb dolgozók-
kal sem voltunk induláskor kellően ellátva* 
Egy gondnok és Öt technikai dolgozó igyekezett megterem-
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teni a nevolő-oktató munka feltételeit»Kösaönet illatl 
őket,hiszen a legnehezebb körülmények között,a legtöb-
bet kellett nyújtandók,Hamarosan javult a helyzet,taka-
rító, szakács, adminisztrátor, vasaló felvételére került sor 

öojnos ̂ azdaságvezető gondjaink hosszú id5n keresztül a-
kadályozták a zökkenőmentes munkánkat,Kilenc gondnokunk 
volt és egyik sem önszántából ment el,vagy nem értették 
eléggé munkájukat,vagy visszaéltek a bizalommal.Nyolc éve 
annak,hogy végre biztos kezekben vatt gazdálkodásunk* 

A technikai személyzet egy része tnrzsgárda tag,van aki 
többc-int lo éves,akik nyugdíjba mentek a kezdet óta azok 
helyén volt többször változás.Munkaerő gondjai azonban 
ezen a téren nincsenek- nem ugy mint a pedagógusoknál-
jelenleg la közel busz jelentkező van,aki nálunk szeretne 
elhelyezkedni,gyermekfelügyelőként,vagy technikai dolgozó-
kánt* /l* ez* ábra/ 

A kezdeti nehézségek felszámolása után,került sor az inté-
zet korszerű slté sére* Hatalmas száraz folyosót építettek, 
hogy rossz id5 esetén is tudjanak tanulóink a szabadban 
tartózkodni,a rózesksrtsk közé beton járdát készítettek. 



Tanári szobával,betegszobával ,utf5r5 szobával,egészség-
Ügyi,szociális létesítményekkel bSviílt intézetünk,parket-
táztak szinte iinden helyiséget,fa falburkolattal látták 
el a tantermeket,hálékat,stb,KorszerÜritették a konyhát, 
mosodát, 

A Hegyei Tanács Művelődésügyi és Pénzügyi Osztálya a le-
hetőség határain belül minden segítséget megad az intézet 
zavartalan működé cénez,?Unden tanév kezdetére a személyi 
és tárgyi feltételek biztosítva voltak. 

endszeresen elvégeztetjük a tatarozást,felújítási mun-
kálatokat az épületeken.Az intézet bútorzatait,felszereié*i 
tárgyait,a költségvetés kereteit figyelembe véve korszerű-
sítjük. A.sz. melléklet/ 

t.itflttl̂ii Vh<ai4i IB, mt&ürtiftfipitátáa 

A tanulélétszám alakulását az intézeti férőhelyek szé»a 
határozza meg,ennélfogva a mi létszámunk nem növekedhetett 
érdemben,aivel férőhelyet csak további zsúfolás árán nyer-
hettünk völne.Az eredeti M»-es lHzzémunk 5>-»ie -tehát 11-
gyel-aég lehetséges volt,de több tanúiét jelen Kör ílmén^eé 
ink között eluelyezni nem tudunk. 

A kezdeti három osztály Így négyre gyarapodott -volt 
idő,amikor ötre -és ezek általában alsétagozatos osztályok 
voltak. 
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tz 1973/74~«» tanévtől visesit5 Tekola és Nevelőotthon-
ra változott Intézetünk neve,és ennek megfelelően álta-
lában Uebllls tanulóink voltak és vannak,Hs egy-egy ha-
táresetes tanulónk az utóvizsgálatakor -az osztály-
vezető javaslatára,az iskolavezetés kéri- nem sutát fej-
lődést, sőt visszaesést tapasztalnak,foglalkoztatóba he-
lyezik át, 

1974-től három éven keresztül előkészítő osztályunk 
is volt,de az utóbbi Időben nem volt annyi előkészítőbe 
áttelepített tanuló a megyében,hogy nálunk önálló fiu 
osztályt nyltnas8unk,Tarhoson van koedukált előkészítő, 
s tőlük kapott és az újonnan áttelepített és intézeti fé-
rőhelyet igénylő tanulókhói nyitunk első osztályt minden 
évben,mig s végzett 4.osztályosaink Tarhoson folytatják 
felső tagozatban tanulmányaikat, 

1 

Intézetünkhöz szakigazgatásilag jelenleg,*v"ezőkovácsházs, 
Mezőhegyes,Battoaya,Kevermee és Kunágota községek általán 
nos iskolái mellett működő kiaegitő osztályok tartoznak. 
/ 2,sz,ábra/ 
1^74-ben wég lo általános iskola mellett működő kisegítő 
oeztálybs 1. fc tanuló tanult,73-ban 7 tanulócsoportban 93, 
és az 1979/öo-as tanévben 6 tanulócsoportban 72 tanuló, 

k körzetet járva,meglehetősen vegyes benyomások érnek. 



2.sz. ábra 

Intézetünk hatáskörébe tartozó kihelyezett 
kigeflitő QgztálYQk 

B É K É S M E G Y E 



Asiab az elcízőokből kiderül fogynak a kihelyezett osztályok, 
báróa balyen négyes összevon?'sonn dolgoznak a kartársak, 
Kezőkovácsház.án még tanterem ©em Jutott délelőttre,; ező-
hegyesen teljesen külön -a község szélén - vannak egy tan-
teremben a kisegitősök.Ezekben a községekben rz osztályok 
vezstését képesítés nélküli,vagy nyur;dij"S látje el,és e-
löfordul,hogy évközben is többször változnak a nevelők, 

* felszerelésük ainitaális,tanszeren*tottságuk sem kie-
légítő,'z itt dolgozó kartársnök gyermek szeretetének,lel-
kiismeretes —.lykor küzdelmes- munkájának tudhatók be az 
eredmények,Látogatásaim során sok szemléltető eszsözt lát-
tam -lényegkiemelő,esztétikusak - melyeket a kartársak Ké-
szítettek, azonkívül az rnyag begyakorlására ötletes,szem-
léletes,minden tanulónak kézbeadható,egyszerű eszközöjcst 
gyártanak. 
Megteszik mindezt a többi kihelyezett osztály vezetői is, 
de ők emellé megkapják az iskolavezetéstől a maximális se- . 
gltséget is. unkájukat elismerik,értékeli,ezek a Kortársak 
törzsgárda tagok IskolájuknáliBattonyán Kocsis Lészlé g/p, 
szaktanltó,Kevermesen egyik osztályban Kasznár Pálné t0P« 
tanár,a másikban Spiák Györgynó ált.isk,tanító,Kuüágotán 
Gál Vilmos gyp,tanár. 

Az általános iskolák úttörőcsapatának munkájában valamennyi 
klsegitŐs tanuló résztvesz,önálló őrsöt vagy rajt alkotva, 

A szelőkkel általában jó a kapcsolat,igazolatlan hi-
ányzás ritkán fordul elő-főleg cigány tanulóknál- ilyenkor 
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ismételt családlátogatást végeznek « kartársak* 
M&raadik éve,hogy megyénkben Békéscsabán a kisegítő Is-

kolai tanulók továbbképző iskolája megnyitotta kapuit és 
a lehetőségét annak,hogy növendékeink -« Pályaválasztási 
Tanácsadó Intézet javaslatait figyelembe véve -betanított 
mink s szinten,szakmát tanulhassanak*& körzet osztály ve-
zetői élnek a lehetőséggel,?5-3o -os a ő*osztályt végzet-
tek beiskolázása* 

A kihelyezett osztályok és sz intézet nevelői állandó 
kapcsolatban vannak,két éve egy módszertani munkaközössé-
get alkotnak,erről még később szólni fogok* 

d* /> â As .n^áhX 

A gyógypedagógiában is -mint minden más területen-fontos 
szerepe van a tárgyi feltételeknek,de valójában itt van 
szükség leginkább,a hivatását szerető,értő pedagógus sze-
mélyére, a jó nevelő-közösségre* 

Tantestülstünk vezetése,összetétele sürün változott 
az elmúlt 19 év alatt,ez a t«jry nem maradt nyom nélkül tar-
talmi ©unkánkban* 

1961*szeptember 8-án Hatos Gyula a Művelődésügyi 
Minisztérium Gyógypedagógiai Osztályának tanulmányi felügye-
lője látogatta meg elsőnek intézetünket* értékes utbalgszi-
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tásal segítettek a kezdeti nehézségek leküzdésében*Ez volt 
ez első teljes évünk,amit kezdt8nk,e«*rt különöeen jól estek 
és ösztönzőleg hatottak elismerő sorai a"Felügyeleti,Ellen-
őrzési naplóban" a tisztáségról,rendrőlf«*z előírásoknak 
megfelelő évinditáeról,dokumentációkról* 
A gyulai,békéscsabai rendszeres tapasztalatcserék,közös 

megbeszél sek,tantestületen belül a tervszerű szakmai to-
vábbképzések segítették mknkánk eszmei,didaktikai,módszer-
tani színvonalának emelését• bizonyítékként idézek az 1964* 
január 9-én irt Jegya6könyvb51,»elyt Kovács László megyei 
tanulmányi felügyeld irt: "Az intézet tisztasága,rendje ki-
fogástalan* A gyermekek ellátottsága biztosított*Iskolai fog-
lalkozás az órarend szerinti*A nevelők szép eredményről szá-
molnak el* *«" 

Kocsis Higréd1 Endre igazgató súlyos betegsége,majd 
1965-ben bekövetkezett halála,nehéz helyzet elé állította 
az auugy is formálódó tantestületet.Békési Károly gyp* szak-
felügyelő igyekezett a nehéz időkön átsegíteni intézetün-
ket, Őszinte jószándékkal,hasznos tanácsokkal*A tartalmi 
munkánkban nem mutatkozott visszaesés,de többre sem halad-
hattunk, fölváltva gyakoroltuk az igazgatás "mesterségét*" 

1965*augusztusában kinevezik intézetünk uj Igazgatóját, 
István István gyógypedagógust,aki feleségével előtte Tar-
hoaon tanított néhány éve*Fiatalok,lelkesek és főleg szak-
mailag képzettek voltak*Bikési Károly szakfelügyelő feltár-
va a hiányosságokat,hasznos tanácsokkal segítette az év 
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beindítását,utasít'st adott a legszükségesebb szemlélte-
tő eszköz ?k beszerzésére* 

Az 1965/66-os tanév végén végzstt vizsgálatról ké-
szült Jegyzőkönyv mér szép eredményeket ríígz.lt, 
Hészletek: 
"A számol"o-ciérór oktatás eredményesebbé tótele érdeké-

bon számcsoportokat szervoztek. 
A beszédhibás tanulók beszédfejlesztése érdekében bein-
dították a beszédhiba-javító szakkört lo fővel, v 
Szervezettebbé tették a programszerű XTV előadásokat a 
szemléltetés hatékonyabbá tétele érdekében. 
Bevezették az intézetben a rendszeres oktató film vetítést, ' t4 

,». gyermekfelügyelőknél bevezették a munkaterv készítést,a 
lecke fizet használatát, r < • 

zek a tények komoly fejlődést eredményeztek az oktató-
nevelő munkánk terén,tudatosabb,hatékonyabb feladatvégzé-
sünk magasabb szintre helyezte s tartalmi munkánkat, 
1967-ben bekapcsolódtunk a termelő munkába,A helyi tsz 

őszi betakarításában segédkeztünk)hagyma,paradicsom,gyü-
mölcs,burgonya szedés, 

A következő tanévben Kiss Imre gyógypedagógiai szakfelü-
gyelő végzett látogatást,vizsgálatot intézetünkben. 
Jegyzőkönyvéből idézeks 

•1 eglátogatva az intézet l,-2«-J,-5, osztályát,az ott fo-
lyó oktató-nevelő munkát eredményesnek találtam, 
A nevelők a tanítási órára lelkiismeretesen felkészülnek, 
vázlataik kifogástalanok voltak - &xl a tanítási órák mód-
szeres vezetésében és eredményességében nyilvánult meg. 
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látottak alapján megállapítható,hogy a tanulók a tanter-

vi anyagot elsajátították*... Az egésseéges fajl3dés fal* 

tételei biztosítottak. « 

196Ö/09-ee tanévtől kazdődően a kihelyezett kisegítő 

osztályok vezetőit minden fontosabb tanácskozásunk*a meg-

hívtuk,ilyen volt példiul a"Qyösypeda~lai áthelyezi* gya-

korlata' ciauel tartott szakmai tanácskozisunkjíaelyről Kiss 

I ;re gyp.szakfölügyelő a Jegyzőkönyvben azt irta,hogy ered-

ményes valtjáé hozzájárult a nevelők szakmai fejladSséhez. 

A következő tanévtől sokasodott az intézet vezetiaégé-

nek gondja, többen voltak a tantestületből is szülési sza-

badságon,* helyettesítésük nem lehetett teljes ért4kU
t
\isfiza-

esett a tartalmi munka színvonala, e növendékek neveltségi 

szintje romlott. István IstvAn igazgató korábbi lelkesedé-

sét,munkakedvét a sorozatos problémák letérték, cg z s í é r i -

állapotát aláásták. 1973-ban itt hagyták Intézetünket,visz-

szamentek Tarhosra tanítani. 

A megüresedett Igazgatói állást meghirdette a megyei 

Tnnéc* Művelődésügyi OBZtálya.A pAlyázat alapján Mészáros 

Zoltán gyp tanárt nevezték ki az intézet igazgatójának. 

Fiatal,tele Ambícióval,megvalósításra várétervekkel,jó szer-

vezőkészséggel, de kevés gyakorlattal,emberismerettel. 

Az első tanévet a személyi problémák miatt nem lehet 

egyértelaüen pozitívan értékelni,végeztük a napi teendőin-

ket, de Idő kellett,amíg közösséggé formálódott tantestületünk! 

és ez Arződött tartalmi mimikánkon is. 



A2 1974-től teljes létszámaal - nesa volt ssülési szabadsá-

gon senki -és alakuló közösségben egyre hatékonyabb munka 

folyik.Módszertani munkaközösségünk -araelyt István latvínné 

gyp.tanár jól átgondolt terv szerintgnagy szakmai ho/.*á ér-

téssel vezetett- rendszeres bemutató tanításodat és a gyer-

aekfelUgyelok Ueautató foglalkozásokat tartoutalt,Készáros 

föltűnné gyp tanár,munkaközóaség vezető tarvai alapján 

mélyenként kett3t-kett3t.A bemutatókat vita és foként t&ód-

szertani előadás követett.Kieseit faladat volt az uttorő-

mozgnlDiS fellendítése,ünnepélyeink alapos fslkéssitése* 

Szép és színvonalas műsorainkról elismeréssel nyllstkoz -

tak vendégeink.rutcástaentos intézet lettünk. Jajno© azonban 

igazgató kartárs egészsége megromlott,egyre többet volt ue-

te"állományban.üáafJÜLlifiSlflL gyp.ea«kfelügyel5 ebben az i-

döben látogatását követően igy össaegzi tapasztplataiti 

"...A kartérsak rendszeresen.lelklisaeretepen készülnek 

a tanítási órákra,mindenkinél tartalmas,eredményes órát 

láttaa. ... az 1. és 2 osztályban a korszeri! számolás ta-

nitás szerint folyik az oktatás -sikeresen. 

A tantermek tiszták, Ízlésesen dekoráltak,a szemléltetés 

mindsn órán kielégíti veit. ..." 

" 1977.éorilis lit-én Mészáros Zoltén i?»zgatót a Szabolcs-

Szatmár megyei fsvel5déaügyi Osztály kikérte,ottani v*zet3i 

állás betölt*sér ,ezzel egyidejűleg « Békés megyei Tanács 

M?lvel3d4s(igyi Qsstálys,* helyi o^rtbizottság egyetértésével 

Dudás Károly&ét bízza mag az igazgatói teendSk ellátásával." 

/Megyz5könyv részlet/ 



Ennek az évnek szeptemberétől ki neveztek* A többmint 16 éves 

kisegítő lakolni gyakorlatomon kivül a hely,a körülmény is-

meret és a közösség volt ez alap,ami támogatott,Tantestüle-

tünk újból kicserélődött,zömmel képesít:' a nélküli fiatalok-

kal kezdtem,Papp Andrásné gyp tanár -igazgató helyettes -

vezetésével munkaközösségünk kidolgozta a "Jutalmezás-el-

isor«sztalés
n

 t&6uezereit,az egyéni korrekció. egységes for-

máját és lehetőségeit,a képesítés nólkillek patronálását. 

A délutáni foglalkozásokat lehetőségeink,adottságaink fi-

gyelembe vételével módosítottuk,hogy hatékonyabban segítse 

r nevelő-oktató munkánkat,A nevelőtanár munkaköri beosztását 

feladatalt uty&toceak megváltoztattuk a korrepetálás,a ne-

velési,kulturális feladatok vezetésére orientálván. 

z 1973/79-es tanévtől a körzettel egy módszertani 

munkaközösséget alakítottunk,vezetője Oál Vilmos kunágota* 

gyp.tanár -közel 2o éves gyakorlattal - aki igen sék segít-

séget ad a körzet kezdő,képesítés nélküli nevelőinek a tan-

menetek elkészítéséhez,felkészüléshez.Jól programozott mag-

nós vagy egyéb,bemutató vagy *hétközna;i" óráibői évek óta 

sokat hasznosíthatnak munkájuk során,de ne-neaak ők,hanem 

ml valaaennylen. 'unkakö zösségünk a munkatervhez javaslatát 

a befejezett év végén elmondja,azt rögzitj'Jk.s a következő 

tanév elején a munkaköz sség vezetője összeállítja.megvitat-

juk,ha kell még módosltunk rajta. 

Bízunk abban,hogy jő uton járunk,és ez egyre több képe-

sített, gyermek és hivatásszerető szakemberrel nevelő-oktató 

munkánkat egyre eredményesebben tudjuk végezni. 
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A tanulócsoportok délutáni foglalkozása az intézeti napi-

renddel azonos.rinclen Igyekezetünk azon van,hogy a nevelő-

oktató munkánknak szerves része,kiegészítője legyen. 

Az intézet napirendjsei 

Keggel 1/2 7 órakor ébresztő,reggeli torna,mosakodás,öl-

tözés,hálórendezés,reggeli. 

J A Ő órát'1 felkészülés a tanításra. 

3 órától 12.35 óráig tanítás 

12./+5 órakor ebéd,utána séta,játék,szabadfoglalkozás. 

U órától 15 óráig tanulás 

15.15 órától 16.ro óráig köri foglalkozások, hétfőn és csü-

törtökön,keduen úttörő foglalkozás,szerdán nevelési 

tárgyu,pénteken munka foglalkozások. 

16./*5 órától szervezett szabadfoglalkozás 17.Jo óráig. 

Azután ruha,cipő tlsztitás,kéz»osás,vacsora,f<'!rdés. 

2o órakor fekvés. 

A dléutáni foglalkozások megszervezésének célja,tanuló-

ink harmónlkus szellemi és testi fejlődését biztosítani a 

tanulás,ounka,sport,szórakozás sokrétűségével,változatos 

alkalmazásával,a tartós közösségi együttléttel. 

A csoportoknak állandó gyermekfelügyelője van ás felae-

nŐ rendszerben foglalkoznak velük.A gyermekfelügyelőknek az 

igazgató helyettes tart renaszeres továbbké zést,kétheten-

te kiértékelést tartunk a látogatásaink,ellenőrzéseink ta-

pasztalataira támaszkodva és megbeszéljük az aktuális fela-

datokat -köri,k zhasznu,stb- értékeljük a ciklusra készített 

tervezetüket Se ha szükséges,korrigáljuk,kiegészítjik. 
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A délutáni tanulási idő az " zenŐ-füzet" beírásai,a neve* 

15 és gyermekfelügyelő közös határozataira -pl hosazabb i-

dőre megszabott nulypontos feladatok gyakorlása,vagy al-

'tsl-afcáea, 'rési .;yakorlatok,gyljt5 munka,stb- t/^aeskodik* 

Köri foglalkozásokat minden gyermekfelügyelő tart* 

zen pontunk, ezekre,a tanulóink ér«eklődés
;

'knei<,hajlam uk-

nak megfelelően válasszák ki melyiknek akarnak tagjai len-

ni»függetlenül a csoport beosztástól.igy kintien körön,vs-

1amennyi csoportból van növendék.A csapatvezetéség vélemés 

nyét kikérjük minden tanév elején,hogy milyen kBri foglal* 

kozást igényelnek a tanulók.A kör vezetők éves terv alapján 

dolgoznak,amit ha szükséges menetközben módosítanak. 

Jelenleg Kézimunka,sport,játék,gyüjtő,báb,mese kör működik 

intézetünkben, wégén kiállítást szoktunk rendezni a készí-

tett munkákból,ami nemcsak a szülők,hanem a patronálók,he-

l\i vezetőink,vendégeink körében ls tetszést eratott. 

A nevelési tárgyú foglalkozások tervét a gyermekfelügye-

lők a saját osztály vezetőjük nevelési tervével szinkronban 

készítik el,Nemcsak beszélgetnek egy-egy témakörről
 t
hanem 

vetítenek.olvasnak az anyaghoz Adekvát történetet,* gyakor-

latban alkalmazzák,szokásokat alakítanak ki. 

A munka foglalkozásokon kis ajándék tárgy«k*t készíte-

nek nőnapra.nnyáknapjára a patronálóiknak,az lei<n«k,köz-

hasznú munkát végeznek.Tekintettel életkori sajátoaság^ik-

ra ez utóbbi osztály,szekrény rendezést, virág locsolást, 

udver,utcs,homokozó,virágoskert rendbe tevését jelenti. 

Időnként patronálunk is segkémek bennünk t hasonló jelle-

gű munkákra*tanulóink ezt még talán lelkesebben végzik. 
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Az iskolának és a nevelőotthonná* neacsas az épülete fcó-

üös.íianaa a módszereink,szemléletünk és a nevelési eljá-

rásaink is azonosak,Napirendünk alkalmazkodik adottsága-

inkhoz, agába foglalja a tisztálkodás,öltözködés,étkezés, 

játék és sport idejét,a szabadidő felhasználásának azabá-

lyozását, feladatunk az,hogy tanulóink megszokják a ren d— 

szeres és pontos életvitelt. 

Intézetünk az esztétikai,tisztasági követelményeknek 

megfelel, iürdőszob'inkban egyszerre egy csoport tud tisztál-

kodni,hetente kétszer slsé ruhát,egyszer felsőt váltanak nö» 

vendékeink,Változatos és bőséges étkezést biztosittnk ré-

szükre,pedig a beszerzés -hus,zöldségféle,töltelék áru -1-

gen nagy gondot jelent a mi kis községünkben,jármüvünk nincs. 

Betegeinkről egy *polá és másodállásban a helyi körzeti 

orvos gondoskodik, 

rét hálótereinkben elég nagy a zsufoltság,sok az eaeli-

tes ágy,de az ebédlőnk szép tágas,ünnepélyeinket itt szok-

ták rendezni, 

* zártságunkat a község általános iskolájával,a F'Jtelo-

dési házzal,a >atronáló üzemekkel rendszeres,a KISZ tagok-

kal eceten iti kapcsolattartással igyekszünk oldani. Ren-

dezvényeinkre -gyermeknap,ünnepélyes csapatgyűlés,farsangi 

bál,tea délután,st< -meghívjuk őket,k zösen, veszünk részt 

film,színházi,báb előadásokon és kijárunk a községi könyv-

tárba is. 

Szülőkkel a kapcsolatunk jó. Az intézet megnyitása óta 

kialakult gyakorlat,hogy minden hónap első vasárnapján 
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rzilolátogatás van,Ilyenkor az or.möket, gondokat megoszt-

juk a szülőkkel,megbeszéljük,hogy miben fejlődtek gyerme-

keik és raiben kérjük segítségüket,amikor hazaviszik sza-

bii a szóiba tokon oicet, A hónap közben adódé sürgős közölni-

valókat levélben Írjuk meg* velején Se félév után szülőér-

tekezletet tartunk,özek főfeladata,hogy a neveltjeinkkel 

v 1 helyes bánás ódot,a velük sze ben támasztható köve-

tel -Íny.'szintet tiüatositsuk -közös nevezőre hozzuk - a sze-

lőkben, Két éve megalakult a Szülői Munkaközösség munkáját 

igyekszik e négy évre szóló munksterve szerint végezni 

f* U ttt í r t a m a t -ajtóvástf. 

Intézetünk nevelő testülete az első teljes tanév megkezdé-

sit 51 kezdve szerveztt kisdobos foglalkozásokat,felismerve 

az úttörőmozgalom jelentőségét,nevelő hatását,Ára ezek a pro* 

bálozások meglehetősen spontán jsllegüek voltak, 

1963.rzeptemberében Pspp Andrásné gyp.tanár irányításával, 

vezetésével Bárczi Qsztáv nevét viselő úttörőcsapat megala-

kulását ünnepeltük,Kezdetben sz avatási Innepséget az álta-

lános iskola úttörőcsapatával együtt tartottuk,1972-től 

külön,'bben a tanévben utasításra a csapatunk nevét meg 

kellett változtatnunk,igy lett 95*uezámu Lózsa üyörgy a neve* 

Csapatvezetőink munkaterveiket a ^ezőkovácsházi Járási 

Úttörő elnökség utmutatásai alsóján a helyi adottságok fi-

gyelembe vételével,a csapatvezetőség meghallgatása után ál-

lították össze
9
amig a központi "Útmutató" mag nem jelent 



a kisegítő iskola tanulók részére, 

ünnepeinkről csapatgyülés keretén belül emlékezünk msg, 

isdobosaink,úttörőjeink lelkesen küzdenek a próbák,fela-

datok teljesítéseiért, vvégén a csapat részére kiránduláso-

kat, táborozást szerveztünk.Jól végzett munkánkat "Kiváló 

öttörővezető" kitüntetést kapott csapatvezetői elismerés 

is mutatja* 

Az úttörő évet minden évben szeptember 29-én nyit-

juk ünnepélyesen,vetélkedővel és tábortűzzel egybekötve. 

Sokáig emlékezetes marad minden résztvevő számára az 

!975»novoiber 7-e tiszteletére rendezett ünnepségünk,ahol 

a községi vezetőkön kívül Jelen volt s Járás,és a megye 

képviselője is,Tanulóink egy suba-faliképet készítettek a 

XI,Pártkongresszus tiszteletére,és ezen az ünnepélyen ad-

ták *t Haoyft^ ^nqfffíiflk a megyei Tanács Művelődésügyi 

Oszt'lya,személyügyi csoportvezetőjének,
?

z alkalommal né-

gyes névadót is tartottunk,melyen a ml,és az éltalános Is-

kola úttörőcsapata adott műsort. 

Tanulóink közli volt aki őrsvezető képző tanfolyamon vett-

részt Anitán,és ez 1 nd'lletet adott ez önkormányzat fejlő-

désének,Parlamentjeink eredményesebbek lettek, 

•z 1979/So-as tanévben a 'Tettekkel a ml világunkért" 

jelrondat és mozgalom hatja át a munkánkat, emblémákkal ne-
* 

veztek be kisdobosaink az úttörőév nyitására,ezzel is bizo-

nyítva a jelmondat aktualitását*A magatartás,szorgalom ér-

tékelését a csapatvezetőség végzi,havonta hirdet eredményt, 

/ csapatfalon elhelyezett földgömbre zászlócskák®t gyűjthet-

nek, és ez alapján jutalmazzuk növendékeinket. 



Hagyományosan minden övben gyermeknapon avatjuk fel miné 

a kisdobosainkat,;alnd az úttörőinket. Igyekszünk célkitű-

zés® inkát, munkatervi feladatainkat közrfe erővel -tanulók, 

nevelők,gyermekfelfigyelők - megvalósítani,a szosialista 

erkölcsre nevelés,a jobb tanulmányi munka elérése,a fala-

dét tudat, feladat tartás, a munka megszerettettése érdekében* 

z uttörőszervezet munkája színessé teszi az iskolai és 

nevelőotthoni életet
f
pozitivan befolyásolja tanulóink érze-

lem világát, szociálist a társadalmunkhoz,rendszerünkhöz való 

viszonyának kialakítását*Fejleszti esztétikai érzéküket és 

a közösségi élet Iránti igényt* 

Úttörőcsapatunk létszáma jelenleg kZ klsdoboá. 

Rajok ezárna kettőtAdy és Pstőfl 

«'rsök számaHt* 

s*h patronéig Mlyset? 

"z intézet megnyitását követően 'ocsis
 v

ijrédl ndre igaz-

gató felkereste a helyi tenselőszüvetkezetflk,H4taná*a veze-

tőit, és megkérte Őket,amiben tudnak segítsenek anyagiakkal, 

és az államigondozott növendékek látogatásával.A kezdstl 

fellángolás hamarosan megcsappant.naóta vált és vnn ujabb 

patronáló Idejűnk,sajnos a csalódás továbbra is kisérőok 

maradt* 

» legkitartóbban a Mezőkovácshéz* >8 Vidéke \F*SS éa 

ennek helyi SiJprÜkÖtő nemének Lenin nevét viselő szocia-

lista brigádja tartja velünk a kapcsolatot. 
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U ttörőccapatunk évente 3.000 forintot kap ez kY tiZ-től a 

nyári programnak végrehajtásához. 

Esetenként segítenek bennünket s helyi üzemek.£ zoclalif*-

ta szerződést kötöttünk s msdgyecegyhási B^RTKX és a «a-

gyarbánhegyssl BAKTOV vezetőségével.Az előbbi lehetővé 

tette a saját autóbuszán növendékeink részére az üzem meg-

látogatá át,ktri foglalkozásainkhoz bőrhulladékot adtak. 

A BARTÖV ssgit egy játék-park kialakítósáben.Rendszere-

sen kapunk ajándékot -édesséf»t,játékokat -patronálóink-

tól.A legfontosabbra,a személyes kapcsolatok wecteremtésé-

re nem,vagy csak rövid távra,tudunk sort keríteni.Mint em-

lítettem A Hasai gondozott növendékeink szórna állandóan növek-

szik,és nekik szerettünk volna,aggódó,egy*:ttörül 5,ha kell 

dorgáló,de mindenképpen törődő, kapcsolatokhoz találni fel-

nőtteket. 

Az elmúlt évben egy intézeti értekezleten hoztunk plyan 

határozatot,hogy minden dolgozó patronál 1-2 családi kap-

csolatot nélkülöző tanítványunkat.Megbeszéltük a "hogyan 

ját és azóta kinek-kinek válsztott "fia" nap-mint nap bol-

dogan-büszkSn,vagy éppen szégyenkezve számol be eredménye-

iről. Időnként -nagyobb ünnepekre - hazevicszük cialádi kör-

be patronáltjainkat,és ez számukra a legnagyobb jutalom. 

ayerekek,felnőttek kölcsönösen örülnek a kialakult hely-

zetnek,és eredményei nemcsak érzelmi szinten,hanem nevelő-

oktató munkánkban is hatásosak. 

1 
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A magyarbánhegyesi Kisegítő Iskola és Nevelőotthon küzel 

husz éves tirtónetét Írtam meg.ügy ér«ea az intézet vala-

mennyi dolgozója -régen és ma is -minden igyekezetével a-

zon mun! 4lkodig,hogy növendékeink fejlődésbeli eltérését 

korrigálja,hogy hozzájárulhassunk az épek társadalmába va- . 

ló bellleczkedósükhöz,az cinálló életvitelükhöz. 

\erveink az elkövetkező évekre
(
az uj,bevezetésre kerü-

lő Nevelési és oktatási program szellemében teljesíteni a 

XII.Pártkongresszus által meghatározott feladatainkat. 

Tovább javítani a megyei Tanács Művelődésügyi és Pénz-

ügyi Osztálya segitségévol,pstronáló üzemeink támogatásá-

val a tárgyi féltételeinket.Tanteremmel és hálószobával sze-

retnénk bővíteni intézetünket,bevezetni a központi fűtést, 

és mielőbb befejezni a Játék-parkot, 

Tartalmi munkánk színvonalát,jobb szakember ellátott-

sággal, magasabb követelmény szint felállításával -elsősor-

ban önmagunkkal szemben - hatékonyabbá tenni. 

Igyekeznénk kell az uj és korszerű oktató-nevelő munka 

eszközeit,módszereit tovább feJleezteni,olkalraazni, 

Az intézet dolgozói arra törekszenek„hogy közvetlen környe-

zetünk esztétikus,rendnevelő hatékonysága érvényes'Jljön.A 

vendégszeretetünk hagyományos,és maradandónak kívánjuk t*0g~ 

tartani,ennek"VendégkünyvJ4-ünk a bizonyítéka*Aegutóbb a 

lyégypedagógiai Tanárképző Főiskola két vizsgálatot végzett 

növendéke irt be elismerő szavakat./ 
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Célunk,hogy ne a karitéa és a kapuk tarteák itt növen-

dékeinket, hanem az otthonos légkör,a kialakult érzelmi, 

emberi kapcsolatok,A ránk bízott gyermeki sorsok vala-

mennyi nkot arra késztetnek,hogy tudásunkat állandóan 

fejlesszük,^'ilyitsfk szeretetünket növendékeink iránt* 

Fáradságos »sokszor kevés eredi ínnyel kecsegtető,de 

őszinte szívvel vallom, s legszebb a munkánk, s leghálá-

sabbak a ml tanltványsink
f
a legtöbb szeretetet Ők tudják 

nyújtani az őket szerető,nevelő felnőtteknek* 

eg kell tanítanunk őket dolgozni,hogy az életük ér-

telmét ,célját,örömét megtalálhassák,pihenni* szórakozni, 

hogy boldog,teljes emberi életet élhessenek a felnőttek 

társadalmában. 

Köszönetet mondok Gordosné de Szabó Annánaka szakdol-

gozat irányításáért,segítségéért* 
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Borovszki Samu: Csanád vármegye története 1715-ig. 

Budapest 1896. 

Barna János: Makó és Csanád torontál vármegyei községek 

monográfiája,a magyar városok monográfiája 

c. sorozatban 

Budapest 1929. 

Magyarbánhegyes Községi Tanács VB jegyzőkönyve 1959. 

Anyakönyvi naplók 

Felügyeleti-ellenőrzési naplók 

Törzskönyvek 

Tanév végi igazgatói beszámolók 

Csapatnaplók 

Vendégkönyv 
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l.száau melléklet 

Jegyzőkönyv részlet 

KéssUli "agyarbánhegyes k xeég tanácsa végrehaj tó bizottságénak 

196o,januér lS-án tartott Üléséről, 

Jelsn voltaki Józee Lajos elnöklete alatt;Gazos J'zsef vb eln >k 

b.Lantos István vb titkár,casvár Józsefné Fejes István,Makkal 

György,Outta h n ú H m vb tagok. 

*•*». vb titkár jelanti,hogy a Békéé aegyel Tanács VS.tfJvelőé 

déaügyi Osztálya köaaégüakbea egy W5 férőhelyea gyógypedagógiai 

intézetet kiván léteáiteái,A aegyel tanács kiküldöttei ez Ígyben 

folyó hó 1*—án helyezini sasaiét tartottak,a felölva*aa a helyszí-

ni eljárásról készült Jegyzőkönyvet,aelyezerlat a kiküldött bízott-

ság a célra az állaaiklncatár tulajdonát képező Kossuth utca 81* 

eaás alatti -jelenleg a KTS3 által béralt- épületeket tartja al-

kalmasnak, *z épiletnek a célra való átalakítással,valamint a 

KTS2 átköltözésével kapcsolatban felaerülő költségeket a aegyel 

tanács VB Wüv»o«atálya viseli, 

A vb tagjel valaaenalea helyesléssel vették tudomáaul a titkár 

bajelentéaét,a azt részleteiben megvitatva hat szavazattal ellen-

szavazat nélkül,meghozták a következő határozatot* 

9 / 1 9 6 o , e z VB határozat 

A VB öröaaal fogadja a Békéé aegyel Tanáca VB Küv.Oaatályának azt 

a tervét,raelyezerint községünkben gyógypedagógiai Intézetet kíván 

létesíteni,A VB e célra a Müv, sat*rendelkezésére bocaájtja a I a-

gyar ánhegyea közaégbea Kossuth utca 51,ázás alatt fekvő -jelen-

leg a KTS2S által hsaznált - két fő épületet* **•*• 

Kaft, 

lantos István vb titkár JÓzsa Lajoa vb elnök 



196o
f 

730.367 Ft IfO.OOO 

1961. 797.ooo ti 1 5 0.000 

1 9 6 2 , S68.ooo n 25o,ooo 

1963. 789.ooo « mm 

1964. 8 1 3 . o o o H -

1965. 796.ooo n 19.000 

1966. 777.ooo N — 

1967. 9oo.ooo »» 1 0 0 . O O O 

1968. 785.ooo M -

1969. 812.ooo 114.326 

1970. 87o.ooo « 94.877 

1971. 8 6 8 .ooo « 97.192 

1972. 1.ooo,ooo H 45.94o 

1973. 1.132.ooo M -

1974. 1.35o.ooo n -

1975. 1.464.ooo H -

1976. 1.477.ooo M mm 

1977. 1,571.ooo n 1 1 3 . 9 4 7 

1973. 1.711.25o n -

1979. 1.746.ooo »t • 

Az érté ek részletezése 1979. 

Ingatlan értéke 

Berendezés-felszerelés értéke 

részletek értéke /anyag,fogyéeszk./ 

Szemléltető eszközök értéke 

Könyvtár értéke 

l,662.57o i-t 

175. o U Ft 

541.924 Ft 

12.078 Ft 

9.7o4 *t 






