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EsélyegyenlQségi Nap

Sajtóreferens, 2019 június 25 kedd - 16:46:33

Mozgáskorlátozottak Közép-Magyaroszág i Regionális Egyesülete 2019.június 7 én tartotta
Vácon EsélyegyenlQségi napját, melyet Dr. Chikán Csaba emlékére ajánlottak fel.
a mqvelQdési ház aulájában volt a rendezvényre nagyon sokan elmentek.

A megnyitó

A világ nagyon sokáig

medikai (gyógyászat) alapon fordult a fogyatékkal élQk felé, de a múlt század '70-es
éveitQl már inkább emberjogi kérdés a törQdés, hogy az érintettek a társadalom teljes
értékq tagjaiként élhessék meg mindennapjaikat. Kiemelt felelQssége van ebben, a
szükséges feltételek megteremtésében a mindenkori döntéshozóknak, a különbözQ szinteken
tevékenykedQ vezetQknek. Ugyanakkor a legnagyobb feladat a szakemberekre hárul, tehát Qket
illeti elsQsorban a köszönetnyilvánítás

mondta köszöntQjében FördQs Attila

polgármester, megemlítve, hogy dr. Chikán Csaba példát mutatott áldozat vállalásból.
Köszöntötte a résztvevQket, a sorstársakat Roszik Csaba, a Mozgáskorlátozottak
Közép-Magyarországi Regionális Egyesület helyi csoportjának új vezetQje is, aki úgy
fogalmazott, hogy az elQdök lefektette alapokra építve az érdekérvényesítés, a
figyelemfelhívás módjait tekintve folyamatosan alkalmazkodni kell a modern kor kihívásaihoz
és feltételeihez.

Az emlékezQ beszédek követQen szavalt Drexler Sándor, Faludi Szilvia

vezetésével dalokat adtak elQ a fogyatékkal élQk Tabán utcai otthonának gondozottjai
(zongorán kísérte Qket Marót Géza), s nagy sikere volt Kovács Ferenc gitáros-énekes is.
FördQs Attila Vác város polgármestere átadta a

Fogyatékossággal élQ váci emberekért

díjat, amelyet Járja Andrea intézményének nevében vett át Szociális Szolgáltatások Háza
Hajléktalanok Átmeneti Szállása és Nappali MelegedQje.

A nap további részében az egyik

teremben vetített képekkel, elQadásokkal felidézték a résztvevQk dr. Chikán Csaba
munkásságát. Az 1970-es évek elején, Magyarországon a mozgássérült emberek elQbb
sportegyesületeket hoztak létre. 1977-ben a szervezéssel addig próbálkozó emberek gyógyító
intézményekben találkozva vitatkoztak egy országos érdekvédelmi szervezet létrehozásának
szükségességérQl, annak módjáról. 1979 októberében csatlakozott ehhez a munkához 6
egyesület megalakította a Mozgáskorlátozottak Egyesületeinek Együttmqködési Bizottságát.
Rokkant Személyek Nemzetközi Éve 1981-ben folytatódott az egyesületek létrehozása valamennyi
megyében és az általuk képviselt országos szövetséget. 1980 szeptemberében politikai és
állami döntés született arról, hogy több évtizedes sikertelenséget következtében
engedélyezik a fogyatékkal élQ emberek országos szövetség megalakulását, amelynek
folytatásra

MEOSZ elsQ elnökségének tagjaira. Megválasztották a küldötteket az alakuló

Küldöttközgyqlésen, amely 1981. június 13-án amikor megválasztották vezetQit és
elfogadták az Alapszabályt. A Szövetség 1981 novemberében kezdte három alkalmazottal és
csekély állami támogatással és a ma már jelenlegi helyen fogadja a segítségre szorulókat.
MEOSZ a mozgássérült emberek legjelentQsebb hazai érdekképviseleti szervezete. A Szövetség
egyben a legrégebbi és

százötvenezres aktív tagságával

az egyik legnagyobb civil

szervezet is Magyarországon. Szövetségünket, a MEOSZ-t 1981-ben a mozgássérült emberek helyi
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egyesületei hozták létre és az óta is Qk irányítják. Minden megyében mqködik
egyesületünk, vannak megyék, ahol több is. Az egyesületek a tagsággal való közvetlen
kapcsolattartásra több mint 900 helyi csoportot hoztak létre, amelyek lefedik az ország egész
területét, így a legtöbb településen számítani lehet munkájukra. Tagsági viszony alapján
vagy egyébként szorosan együttmqködünk minden olyan szervezettel, csoporttal, amely
mozgássérült emberekkel foglalkozik. Így számos egyesülettel, alapítvánnyal, szövetséggel
igyekszünk hatékony munkamegosztást kialakítani és fenntartani.

A MEOSZ és tagegyesületei

döntQ többsége közhasznú szervezet. A különbözQ iskolákat képviselQ diák vendégek
pedig érzékenyítQ foglalkozásokon vehettek részt. A foglalkozást vezették: Oravecz László
autista tapasztalt szakértQ, Okos Levente látássérült, Kanyó Zsolt egyesület alelnöke
mozgássérült. A rendezvényt követQen számos emlék elevenedet meg a kötetlen
beszélgetések során felidézve a rég múltat.
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