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A Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége elnöksége 
a Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesülete felterjesztése alapján 

Louis Braille- Emlékérmet adományoz 

Nagy Zsuzsanna 

részére 

a látássérültekért végzett kiemelkedő társadalmi munkája 

elismeréseként 

 

NAGY ZSUZSANNA – a Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesület tagja, leköszönt elnöke, 

jelenleg körzeti csoportvezetője, MVGYOSZ elnökségi tagja. 

2003-ban retina leválás miatt megoperálták az egyik szemét, melyen látását 2 év múlva elvesztette. 
Ez az esemény gyökeresen megváltoztatta az életét, 31 éves aktív munka után rokkant nyugdíjas 
lett. Azonban nem zárkózott magába, rövid idő alatt sikerült elfogadnia állapotát. Ebben sokat 
segített számára a látássérültek Békés megyei Egyesülete, akikkel 2004-ben került kapcsolatba. 
Hamar beilleszkedett az új közösségbe, sok pozitív példát tapasztalt vak és gyengénlátó 
sorstársaitól, számára is bebizonyosodott, hogy teljes értékű életet lehet élni, látássérültként is. 
Ennek egyik bizonyítéka, hogy 2008-ban diplomázott a Tessedik Sámuel Főiskola Egészségügyi 
Fakultás Általános Szociális Munkás szakán, Gyulán. A főiskolai tanulmányai mellett nonprofit 
menedzseri képesítést is szerzett a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége által 
szervezett és lebonyolított "Látótér" projekt keretében. Ezek jelentős mértékben meghatározták 
jövőjét, céljait.  

 
- 2006. óta aktívan tevékenykedik a Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesületénél, 
kezdetben megyei küldöttként.  
- 2007-től munkatársa is lett az Egyesületnek. A szociális munka mellett folyamatosan 
segítette a körzeti csoportok közösségi munkáját is. 
- 2009-ben megválasztották Szeghalom-Dévaványa Körzeti Csoport vezetőjének, majd az 
egyesületi választáson a megyei elnökség tagjának és országos küldöttnek.  
- A 2013. évi rendkívüli elnökválasztó küldöttgyűlésen bizalmat szavaztak neki sorstársai, így 
az Egyesület elnöke lett, valamint továbbra is maradt országos küldött. 
- 2014-ben a soros választáson tisztségében megerősítették a sorstársak és 5 évre Elnöknek 
választották.  
- Vezetőként arra is törekedett, hogy az Egyesület komplex rehabilitációs szolgáltatást 
nyújtson a látási fogyatékkal élőknek, ezzel is elősegítse társadalmi integrációjukat, életük önállóvá 
válásának megteremtését.  
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Azt vallja, hogy a látássérültek ismerik és képesek alkalmazni az esélyegyenlőségből adódó 
lehetőségeket, és azt minél több területen használni. Mottója: "Ha vállalod, kézen fogunk, s veled 
együtt esélyt adunk”! 
- 2015-ben a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos Szövetsége Elnökségének 
póttagjaként, majd 2018. őszétől rendes tagjaként is tevékenykedik. Az a célja, hogy tökéletesen 
megismerje egy magasabb szintű szervezeti működtetés mechanizmusát, és tapasztalataival 
segítse a szövetség, a társegyesületek munkáját, érdekvédelmi feladatainak elvégzését.  
Személyiségének legfőbb jellemzője a visszafogott külsőség, személyét, vezetői pozícióját nem 
helyezi előtérbe, számára a belső tartalom értékesebb.  
Mindig a békés megoldást keresi a konfliktushelyzetekben.  
Hisz a hivatásában, és alázatosan, megalkuvás nélkül szolgálja azt.  
- 2019. májusban már nem indult az Egyesület elnöki tisztségéért. Mandátuma lejárt, 
teljesítette vállalt és kapott kötelezettségét. Úgy döntött, hogy az izgalmas, néha irigyelt, és nem 
csupa öröm, nem agyondicsért fenékig tejfel elnöki munkavégzésből átigazol a nyugdíjas elnökök 
csapatába.  

Munkáját maximális alázattal, nagy szorgalommal és magas szakmai ismerettel, elhívatottsággal 
végezte az Egyesület tagságának javát és az Egyesület fejlődését szolgálva. 
Odaadással végzett munkája a tagság és az országos vezetés előtt is jól ismert! 
Nem szakadt el az Egyesülettől, sorstársaitól jelenleg ismét a Szeghalom – Dévaványa - 
Mezőberényi Körzeti Csoport vezetője. 
Továbbra is aktív, a jövőbeli tervei szerint, az elemi rehabilitáció keretein belül, látássérült társai 
„mindennapi tevékenységek” oktatójaként képzeli el. Szereti ezt a közösséget, empátiával, 
megértéssel, elfogadással, életigenléssel, ahogy az ember a családját szereti. 


