
IN MEMORIAM

Erhartné Dr. Molnár Katalin
(1949-2007)

A látássérültek életútjának, ügyének több mint 30 éven át fáradhatatlan
segítõjétõl, az Esélyegyenlõség Életmûdíj és a Louis Braille Emlékérem
Arany fokozatának tulajdonosától, a Magyar Vakok és Gyengénlátók
Országos Szövetsége (MVGYOSZ) nagy halottjától családja, az ország
minden tájáról érkezett sok-sok sorstársa, munkatársa és barátja búcsúzott el
2007. március 22-én a rákoskeresztúri temetõben.

Életének utolsó hónapjaiban, súlyos betegen is bejárt a Szövetségbe,
amelynek 1988-tól volt választott fõtitkára.

A Vas megyei Csörötneken született, hat éves korában vesztette el látását.
A budapesti Vakok Intézetében tanult, a legkitûnõbb tanítványok egyike volt.
Integráltan tett, szintén kitûnõ eredménnyel gimnáziumi érettségit, majd az
ELTE Jogi karán doktorált. Diplomája megszerzése után mindjárt a Szövetség
munkatársa lett, elõször a Budapesti és Pestmegyei szervezetben dolgozott.
Életcélul tûzte ki a látássérült emberek ügyének képviseletét. Az MVGYOSZ
fõtitkári tisztének betöltése elõtt egy ideig a Fõvárosi Kefe- és Seprûgyártó
Vállalatnál gyakorolta választott hivatását, innen vezetett az út a megtisztelõ,
közbizalmat, megbecsülést jelentõ fõtitkári székbe. 

A temetésén elhangzott nekrológokat az MVGYOSZ lapjában, a Vakok
Világa c. folyóiratban, a 2007. évi júliusi számban olvashatjuk. 
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A Magyar Gyógypedagógusok Egyesülete (MAGYE) tagsága nevében
ezúton búcsúzunk el Tõle. Nagyon sok gyógypedagógus ismerte, becsülte és
szerette Dr. Molnár Katalin fõtitkár asszonyt. Fõtitkársága idejébõl az
MVGYOSZ és a MAGYE példás együttmûködésérõl adhatunk számot.
Fõként az Egyesületünk Látásfogyatékosság-ügyi Szakosztályával pl. a Fehér
Bot napján évente, közösen rendezett szakmai konferenciák képviselnek
maradandó értéket, de a Fõtitkár asszony országos szakmai konferenciáink
plenáris és szakosztályi ülésein is folyamatosan szerepelt kitûnõ elõ-
adásokkal. 

Az 1980-as, 90-es években e búcsúsorok írója is állandó munka-
kapcsolatban állt vele. A közös munka számos példája között kiemelkedõ a
„Látássérültek Magyarországon – A Magyar Vakok és Gyengénlátók
Országos Szövetsége 80. születésnapjára” címû, 1988-ban készült, általa
megálmodott és kezdeményezett 240 oldalas kötet, amelyben neki is több
kitûnõ írása mutatja be a jubiláló Szövetség tevékenységét. 

Mély fájdalommal búcsúzunk. Visszaidézzük karizmatikus személyiségét,
tudásvágyát, a közeli és távoli világ minden dolga iránt tanúsított
érdeklõdését, szakmai felkészültségét, széleskörû mûveltségét, muzikális és
elõadói tehetségét, elkötelezettségét, munkaszeretetét, kitûnõ kapcsolat-
teremtõ képességét, kíváncsi és vidám egyéniségét. Emlékét megõrízzük.

Gordosné dr. Szabó Anna


