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Nagy Árpád
Nagy Árpád 1945-ben született Debrecenben. Általános iskolai tanulmányait még látóként kezdte, de ötödik osztályos korában egy véletlen baleset következtében elveszítette látása nagy részét, ezért Budapesten, a Vakok Általános Iskolájában folytatta
a tanulást. Tanulmányait 1961-ben fejezte be. Még abban az évben bekapcsolódott a
Vakok Szövetsége kulturális életébe az akkori zenekar dobosaként. Telefonkezelői
állást vállalt, mellette zenei tanulmányokat folytatott és gyógymasszőr képesítést
szerzett. Ezután végzettségének megfelelően a MÁV Kórházban helyezkedett el és
munkájával segítette a betegek felépülését. Alapító tagja és több éven keresztül vezetőségi tagja volt, akkor az Országos Elnökség alá tartozó Gyógymasszőrök Országos Szakmai Csoportjának.
Részt vett a gyógymasszőrök pontírású szakkiadványának szerkesztésében és a
hangos magazin elkészítésében. Több cikluson keresztül elnökségi tagja és küldöttje
volt a Budapest és Pest megyei szervezetnek, képviselte a látássérültek érdekeit a
megyei és az országos küldöttértekezleteken.
Masszőri munkájáért több szakmai elismerést és elismerő oklevelet kapott, ezek birtokában vonult nyugdíjba 2007-ben. A Telefonkezelők Szakmai Csoportjának, majd a
Telefonkezelők Baráti Körévé alakult társaságnak is tagja, betegségéig vezetőségének tagja is volt. 2010-ben a Hermina Egyesület választótaggyűlésén a szavazás
eredménye alapján bekerült az elnökségbe. A soron következő választáson egy súlyos betegség miatt nem indulhatott. Felépülése után ismét aktívan bekapcsolódott
az egyesület munkájába és miután 2015-ben az elnökség létszáma egy fővel csökkent, az időközi választáson három induló közül, szoros küzdelemben ismét az elnökség tagja lett.
Aktivitására jellemző, hogy már a második ciklusban képviseli egyesületünket az Országos Küldöttek között. Szintén a második ciklusban vesz részt a Közoktatási és
Kulturális Bizottság munkájában. Egyesületünk elnökének igent mondott, elvállalva a
bizottsági tagságot. A látássérültek és a látó emberek közötti kommunikációt megkönnyítő "érzékenyítő programokon" tevékenyen részt vesz, azon fáradozva, hogy
megismertesse a hallgatóságával azokat a technikákat, melyek megkönnyítik a kapcsolatteremtés és a helyzetnek megfelelő segítségnyújtás módjait. Szívesen vesz
részt kulturális eseményeken, zenei versenyeken, a mai napig szereti zenészként
szórakoztatni társait.
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