Az MVGYOSZ Louis Braille emlékérmese 2016
évben
Körmendy József
Körmendy József évtizedek óta a Baranya megyei szervezet, majd az egyesület
aktív tagja volt. 2007-től a polgármester úr kérésére egyesületünk őt javasolta
tapasztalati szakértőként a fizikai- és infokommunikációs akadálymentesítés
területére és ezen feladatát nagy odaadással, lelkesen végezte halála napjáig.
Az Európa Kulturális Fővárosa címmel kapcsolatos közterületek és intézmények
felújításában észrevételeivel, javaslataival elősegítette, hogy a város közterületeinek
és intézményeinek jelentős része megfeleljen a fizikai akadálymentesítés
követelményeinek és elvárásainak. A közintézmények és közszolgáltatók felújított
vagy újonnan elkészített ügyfélfogadó részeit is véleményezte és az elmúlt évek alatt
munkájával elérte azt, hogy a beruházások során javaslatait a kivitelezők szinte vita
nélkül elfogadták.
Egyesületünk Körmendy Józsefet javasolta az MVGYOSZ akadálymentesítéssel
foglalkozó munkacsoportjába is. Megítélésünk szerint ezen feladata közben is
említésre méltó, kiemelkedő munkát végzett. Ő hozta létre a „BM Vaklistát” és azt
haláláig adminisztrálta, valamint a Kerek Világ Alapítvány keretében a
látássérülteknek számítógépes tanfolyamot szervezett és vezetett, illetőleg
egyesületünk tagjai bármikor fordulhattak hozzá, - akár telefonon is -, a Windows és
a Jaws működésével kapcsolatos tanácsokat kérve. Itt kell megemlíteni, hogy az
alapítványnál a Hangos újság elkészítésében is tevékenyen részt vett, és a
felolvasott cikkeket különböző fórumokon propagálta.
2010-től egy cikluson keresztül volt egyesületünk küldötte, 2012-től egyesületünk
elnökségi tagja. Választott tisztségeiből származó feladatait mindenkor nagy
odaadással és lelkesen látta el.
Néhai Körmendy József sok éven keresztül tapasztalati szakértőként, tanácskozási
joggal részt vett a pécsi önkormányzat Városfejlesztési és Kommunális Bizottság
ülésein, véleményezte mindazokat az előterjesztéseket, amelyeknek volt a fizikai- és
infokommunikációs akadálymentesítéssel összefüggő aspektusa. Ezen a területen
végzett munkáját az önkormányzat illetékesei is elismerték, hiszen halála
időpontjában volt arról szó, hogy az önkormányzat megbízási szerződéssel őt
foglalkoztatja majd a fogyatékos ügy területén tapasztalati szakértőként.

Körmendy József érdeme az is, hogy napjainkban már a pécsi önkormányzat
valamennyi állandó bizottságában fogyatékos ügyi tapasztalati szakértő tanácskozási
joggal rendelkezik.
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