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Gál Imre 1936-ban született. Szembetegsége gyógyíthatatlansága miatt iskolai tanul-
mányait a Vakok Általános Iskolájában kezdte meg. A Szent István Gimnáziumban letett 
jeles érettségi után felvételt nyert az Eötvös Lóránt Tudomány Egyetem Bölcsész Karára. 
Tanulmányait 1961-ben fejezte be és történelem szakos tanári diplomát kapott. Később – 
munkavégzés mellett – a József Attila Tudomány Egyetemen képezte magát tovább, ahol 
orosztanári diplomát szerzett. Jelenleg nyugalmazott tanár. 
 
A látássérültekért ötven évvel ez előtt kezdett dolgozni. Első és egyetlen munkahelyén, a 
Vakok Általános Iskolájában 1961-től történelmet tanított. A második diploma meg-
szerzése után orosz nyelvet, majd később német nyelvet és optaconnal való olvasást 
oktatott nyugdíjazásáig. 
 
Osztályfőnökként tanítványait az értelmes életre nevelte. Mindenkivel szemben 
követelményként állította a pontosságot a rend szeretetét és a fegyelmet. Mind ezek és a 
tőle kapott tudás lehetővé tették, hogy diákjai – az iskolai tanulmányaik befejezése után – 
megállják helyüket az életben. 
Különös figyelmet fordított a hátrányos helyzetű növendékeire. A mai napig segíti, 
támogatja a hozzá segítségért forduló sorstársait. 
 
Mint kézi másoló, négy évtized alatt számos könyvet írt át pontírásba, a szövetségi és az 
iskolai könyvtár részére. Ezzel gazdagította az országban található két braille könyvtár 
állományát. Sok tanuló és felnőtt olvasó általa olvashatta és ma is olvashatja az irodalmi 
műveket pontírásban. 
A kézi másolás megszűnését követően, a számítógépes tankönyv nyomtatás elterjedésé-
vel korrektori munkát vállalt. 
 
Fontosnak tartotta a Braille kultúra ápolását. Rendszeresen szervezte és irányította a 
Braille-írás-és olvasásversenyeket. Az idő őt igazolta. Ma egyre jobban elterjedőben van a 
pontírás használata az infokommunikációs akadálymentesítés területén, a termékek 
feliratozásában. Ma gyógyszerkészítményeket már csak ilyen felirattal lehet forgalomba 
hozni. 
 
Példaként áll előttünk, mint a közösségét szerető, azért tevékeny áldozatot hozó ember is. 
Tagja volt a szövetségi sakkcsapatnak, zenekarnak és a Homérosz kórusnak. Ezzel hoz-
zájárult a vakok társadalmi elismertségéhez. 
 
Gál Imre vakon élve életét, példás magatartásával meghatározó személyisége a vakok 
társadalmának. Általa sokan folytathatták tovább tanulmányaikat az általános iskola el-
végzése után, sokan olvashatták a szépirodalom szebbnél-szebb műveit, megismerhették 
az egymásért való tenni akarás jelentőségét, fontosságát. 
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