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Tisztelt Gyógypedagógus Kollégák!
Az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar (ELTE-BGGYK) a Gyógypedagógia Fejlesztéséért
Alapítvánnyal (GYFA) karöltve 2017-ben két emléktábla elkészíttetését és felavatását kezdeményezi.
A Damjanich utcai iskolaépület külső falán Gordosné dr. Szabó Anna (1928–1912) tiszteletére szeretnénk emléktáblát
állítani, akinek a főigazgatósága alatt került átadásra és kezdte meg működését a Gyakorló Kisegítő Iskola, a Beszédjavító
Intézet, a Gyógypedagógiai Óvoda és a Gyógypedagógiai Pszichológiai Intézet.
A másik emléktáblát a Kar jogelőd intézménye, a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola Bethlen Gábor
téri épületének külső homlokzatán kívánjuk elhelyezni, emléket állítva az épületben 1956–2000 között működő
gyógypedagógus-képzésnek. Az emléktáblán az épületben működő főigazgatókról is megemlékezünk.
Az emléktáblák elhelyezése jó lehetőséget kínál a jövő gyógypedagógusai számára a gyógypedagógia-történeti
emlékhelyek még jobb megismerésére.
A két emléktábla elkészíttetéséhez kérjük mindazoknak a segítségét, akik egyetértenek szándékunkkal, és saját
lehetőségeikhez mérten anyagi támogatással hozzá tudnak járulni a megvalósításhoz. Az e célra adományozott pénzbeli
támogatásokat A Gyógypedagógia Fejlesztéséért Alapítvány bankszámláján elkülönítetten kezeljük, és annak
felhasználásáról beszámolunk.
Minden adományozót meghívunk az emléktáblák ünnepélyes avatására, ezért kérjük, hogy a banki utalással egy időben,
az adományozó nevét és értesítési címét a nadaspal@gmail.com címre küldjék meg. A levélben tájékoztassanak minket
arról is, hogy az adományozó neve közzétehető-e vagy sem. Az elkülönített kezelés érdekében a banki utalás közlemény
rovatában feltétlenül tüntessék fel: EMLÉKTÁBLA.
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A Gyógypedagógia Fejlesztéséért Alapítvány
K&H Bank 10409015-90146510-00000000
az adományozó által meghatározott
2017. 04. 03 – 2017. 05. 31 között
EMLÉKTÁBLA

Az egyéni adományok összegét nem tesszük közzé, és azt szigorú titoktartással kezeljük. Az adományozó nevét csak az
engedélye birtokába hozzuk nyilvánosságra. Amennyiben nem kapunk értesítést a közzétételről, akkor az anonimitást
minden esetben biztosítjuk.
Kérjük, hogy ezt a levelet továbbítsák mindazoknak, akikről úgy gondolják, hogy az emléktáblák elkészítésével és
elhelyezésével egyetértenek.
Együttműködésüket előre is köszönjük.
Tisztelettel:

Nádas Pál
elnök
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