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HÍRLEVÉL
DR. FEJES ANDRÁS
paralimpikon, klinikai szakpszichológus adományainak
állandó kiállítása
Egyesületünk, Gyöngyös Város Barátainak Köre Gyöngyös várossá nyilvánításának 680 éves évfordulójának napjára megren-

dezte dr. Fejes András paralimpikon, klinikai szakpszichológus sportereklyéi és pszicho-terapeutaként írt könyvei, publikációiból álló állandó kiállítást a Vachott Sándor Városi Könyvtárban.
Dr. Fejes András Gyöngyös Város Barátainak Köre tagjaként, a Baráti Körön keresztül felajánlotta Gyöngyös városának értékes sportereklyéit és klinikai szakpszichológusként, pszicho-terapeutaként írt könyveit, publikációit és az azokért járó jogdíjat.
Dr. Fejes András klinikai pszichológus, a Magyar Tudományos Akadémia köztestületének tagja Gyöngyösön született, itt
végezte általános és középiskolai tanulmányait kiváló diákként és sikerekre hivatott sportolóként. Sízett, teniszezett, lovagolt,
kézilabdázott és atletizált, évtizedekig tartotta az országos serdülő kalapácsvető csúcsot. Tizenhét évesen tragikus baleset érte.
A balesetet követően mind a négy végtagja időlegesen megbénult. Ausztriában sikerül az állapotán javítani egy speciális rehabilitációs intézetben. 1Ott látta meg, hogyan készülnek a tokiói (1964) paralimpiára az osztrák gerincsérültek asztalitenisz válogatottja, ott tanulta meg hogyan kell kerekesszékből asztaliteniszezni. Jószerivel ütőt még alig tudta 1963-ban megfogni, de
már 1966-ban európai első, majd a világbajnokságon harmadik helyezést szerzett. 1967-ben EB-n és VB-n egyéniben és párosban is első.
1967-ben kerekes székes asztalitenisz kategóriában a VILÁG LEGJOBB PARASPORTOLÓJA címet kapta!
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Az 1968. évi paralimpiára Izraelbe nem tud kijutni. Ezekre a versenyekre akkor még saját költségén kellett eljutnia. Mint
magányos farkas tovább járja a világot és 1971-ben bronzérmes a VB-n. Az 1972. évi paralimpia elérhető közelségbe kerül
azzal, hogy a németországi Hiedelbergben rendezik meg.
A paralimpia megkezdése előtt két héttel dr. Fejes András vakbélműtéten esett át, így nem tudott a versenyszámában a bajnoki
díjért indulni, de benevezett a 60 m-es kerekesszék hajtó versenybe ahol – a vetélytársakkal szemben előnytelen műszaki állapotú kerekesszékével versenyezve - bronzérmet nyert. 3Ezzel megszerezte maga és Magyarország számára az első paralimpiai
érmet.
1973-ban Budapesten az ELTE Pszichológiai szakán elvégezte SUMMA CUM LAUDE eredménnyel, majd 1978-ban - nagyon fiatalon - kandidátusi tudományos fokozatot szerzett. Dr. Fejes András tudományos munkássága – Európában úttörőként
– a testi sérült emberek összetett lélektani nehézségeinek gyérítésére irányul. Hat nyelven, nyolc könyve, több mint 200 tudományos publikációja jelent meg, ebben a témakörben, 10 országban közel száz előadást tartott.
Tíz éven át volt az ENSZ képviselettel is rendelkező Nemzetközi Rokkantszövetség elnökségi tagja, munkáját Ezüst Érdeméremmel jutalmazták.
Közösségi elismerései:
- „Gyöngyösért” érdemjelvény” – l968
- Jó tanuló-jó sportoló Örökös Vándordíj ELTE – 1971
- Semmelweis díj – 1974
- Munka érdemrend arany fokozata – 1985
- FIMITIC érdemérem – 1986
- Vezekényi díj-2000
- Csík Ferenc díj – 2001
- Paralimpiai Érdemérem – 2002
- „Pro Civitate” – Gyöngyös város díszpolgára – 2003
- Vas Imre emlékérem – 2005
- Certificate of Appreciation, IPC – 2006
- Olimpiai Akadémiai Érem – 2006
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Forrás: Magyar Paralimpiai Bizottság honlapja: Magyar Paralimpiai Érdemérem tulajdonosai
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A kiállítás megnyitója ünnepélyes keretek között 2014. június 1-jén 16 órakor Harmos Szilvia fuvolajátékával - Butykáné
Bágyi Judit zongoratanárnő közreműködésével - vette kezdetét, majd Benyovszky Péter gimnáziumi tanuló William Ernest
Henley: 4Invictus című versét mondta el. Farkas István a GYÖNGYÖK közgyűjteményi igazgatóhelyettese köszöntője után
Balázs Ernő, Gyöngyös Város Barátainak Köre elnöke a kiállítás létrejöttének előzményeiről tartott beszédet és méltatta dr.
Fejes András sporttevékenységét. Dr. Fejes András paralimpikon, klinikai szakpszichológus szimbolikusan átadta a városnak
az adományát, melyet a város polgármestere Faragó László vett át, köszönetet mondva a nagylelkű és értékes adományért.
Dr. Fejes András megtisztelte a jelenlévőket azzal, hogy megosztotta magánélete legküzdelmesebb időszakának érzéseit, életútját meghatározó döntések előtti egyes gondolatait és a család szerepét céljai megvalósításában. Az álladó kiállításnak helyet
adó Gyöngyösi Közgyűjteményi és Kulturális Központ igazgatója Dr. Birbaumné Pintér Mária megnyitotta a kiállítást. A kiállítást megnyitó rendezvény zárásaként Harmos Szilvia örvendeztette meg a jelenlévőket fuvolajátékéval, zongorán kísért
Butykáné Bágyi Judit tanárnő, majd elhangzott Walter D. Wintle: Győzelem című verse Benyovszky Péter gimnáziumi tanuló
előadásában.
A rendezvényen jelen volt dr. Jakabházyné Mező Mária a Magyar Olimpiai Akadémiai főtitkára és Nádas Pál a Magyar
Paralimpiai Bizottság egyik alapító tagja, 2001-től 2007-ig a Magyar Paralimpiai Bizottság elnöke.
Megtiszteltetés számunkra, hogy dr. Fejes András az egyesületünk alapító tagjának megrendezhettük az adományából álló
állandó kiállítást Gyöngyös lakossága, a nagyközönség és az utókor számára.
Köszönjük a kiállításon közreműködők önzetlen előadását, a Vachott Sándor Városi Könyvtár vezetőjének és dolgozóinak a
segítséget a rendezvény sikeres lebonyolítása érdekében!

Gyöngyös, 2014. június 10.

Gyöngyös Város Barátainak Köre nevében:

Balázs Ernő
elnök
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Invictus jelentése: A legyőzheteten

2

