
Bevezető:  

Tisztelt Rektor úr, Kancellár úr, rektor helyettes Úr, Képviselő úr, vezető tanácsos asszony, Dékán Ura 

(ak), Igazgató asszony, és urak, kollégák, barátaink partnereink, kedves hallgatók! 

Tisztelettel és szeretettel köszöntöm Önöket a KÖRNYEZETIPARHOZ KAPCSOLÓDÓ INNOVATÍV 

TRANSZ- ÉS INTERDISZCIPLINÁRIS KUTATÓI TEAM FEJLESZTÉSE A PTE TUDOMÁNYOS BÁZISÁN 

TÁMOP-4.2.2.D-15/1/ pályázati keretből megvalósuló Értetek, Veletek, avagy az érzékeny egyetem 

konferencián. . Külön szeretettel köszöntöm más hazai felsőokatási intézmények jelenlévő 

fogyatékos ügyi koordinátorait! 

Magdali Csaba vagyok, az egyetem Támogató Szolgálatának vezetője, karokért felelős fogyatékosügyi 

koordinátor. 

A konferenciánkon elhangzottakat, jelnyelvi tolmács kíséri. Szeretném bemutatni a mellettem álló 

hölgyet: Solymosi Andrea jelnyelvi tolmács. 

Konferenciánk egyrészt egy visszatekintés, hiszen a TSZ ebben az évben jubilál, 10 éve kezdte el 

segíteni az egyetem fogyatékossággal élő hallgatóit. De ez a történet nem 10 éves, hiszen a szolgálat 

meglapításának is megvan a maga története, és ez a 10-15, talán még több év is speciális képzési 

igényű hallgatók erőfeszítéseivel, örömeivel, bánataival, diplomaszerzéssel kísért, akikkel a szolgálat 

munkatársai együtt örültek, szomorkodtak, ha kellett vizsgára készültek, vagy dolgozatok helyesírást 

nézték át.  

Ahhoz, hogy ma itt lehessünk, és visszatekinthessünk ezekre az időkre, érzékenység kellett. Először 

talán csak egy emberé, aki meglátta az első hallgatókat, akik mozgás, vagy érzékszervi 

fogyatékossággal próbáltak boldogulni az egyetem falai között. Aztán azoké, akiket sikerült az ügy 

mellé állítani, kitalálni, hogy egyes hallgatóknak milyen segítségre van szüksége a tanulmányaik 

sikeres elvégzéséhez, vagy, hogy kellene egy Támogatószolgálat, jó kollégákkal, jó lenne egy iroda, 

aztán egy nagyobb és egy kisbusz, aztán egy újabb. És kellett a kollégák érzékenysége, akik hosszú 

évek óta a fogyatékkal élő hallgatókért, a fogyatékkal élő hallgatókkal dolgoznak, nem csak a 

tanulmányi sikerességük érdekében. És van érzékenyítő kollégánk, aki mára már egyre több 

hallgatóval együtt dolgozik azon, hogy a környezet mind elfogadóbb legyen az ilyen típusú másság 

iránt.  

A konferencián egyik célkitűzése a visszatekintés 

És a konferenciánk másrészt egy előre tekintés. Már évek óta járnak ide fogyatékossággal élő 

hallgatók, vannak, akik észrevétlenek maradtak, vannak, akik jól integrálódtak, vannak legendák, akár 

a speciális divatbemutatók kifutóin, akár fesztivál arcként, TDK nyertesként, híres sportolóként, vagy 

multinacionális cég alkalmazottaiként találkozunk velük viszont. diplomát szereztek, családi életet 

élnek, és élik a nagybetűst, és sajnos olyanok is vannak, akik már nincsenek köztünk. És vannak 

megváltozott munkaképességű munkatársak, oktatók, akiket szállítunk, és útközben rengeteget 

tanulunk tőlük. Vannak eredményeink.  

Az érzékenység az nem egy befejezett dolog. Érzékeny vagyok? Valamennyire. az egy folyamat. 

Érzékennyé válunk, de el is veszthetjük azt. A kérdéssel foglalkozni kell, napirenden kell tartani.  

A Pécsi Tudományegyetem egy koncepcióban megfogalmazta maga számára, hogy érzékenység 

tekintetében milyen nívót kíván elérni, és milyen területeken kíván cselekedni.  

Ennek a koncepciónak a megismertetésére is vállalkozunk, ha nem is a maga teljes részletességében.  



Szó lesz a diszkriminációról, az akadálymentességről, a parasportról, a megváltozott 

munkaképességűekkel kapcsolatos információk is el fognak hangozni, és mindezek mellett jelenlegi 

és volt hallgatóink bemutatkozása gazdagítja a programot.  

Ha hosszú a konferencia az a baj, s ha rövid a konferencia az baj 

Ha elmész az előadásokról az nekünk baj, ha nem mész be az órára az neked baj 

Ha jók az előadások, na, az egyáltalán nem baj, és hogy a legvégén is érdekes lesz, az annak baj, aki 

már nem lesz itt.  

Az utolsó előadóink az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai kar hallgatói, akik ugyanezt a számot, - 

amelyhez én érdemtelenül hozzányúltam - dolgozták fel és szerveztek egy flashmobot, amiről video is 

készült. Megnézzük majd a videót, de előadást hallunk arról, hogy milyen tudományos munka 

következményeképpen jött létre az Átértékeled című dal szövege. Érdemes meghallgatni.  

Ha hosszú a felvezető az a baj, így tisztelettel felkérem Dr. Bódis József Rektor urat, hogy tartsa 

megköszöntő beszédét! Mindenkinek jó konferenciát kívánok!  

 

 


