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Szabó Tiborné
Szabó Tiborné Kati 1995. óta tagja a Magyar Vakok és Gyengénlátók Országos
Szövetsége Békés Megyei Szervezetének, ettől számítva tevékenykedik az Egyesületnél
is. Megyei küldöttként kezdte, majd 2003-ban a megyei szervezet titkárának választották,
majd a 2004-ben önállóvá vált Vakok és Gyengénlátók Békés Megyei Egyesületének
elnöke lett.
Irányítása alatt az Egyesület tulajdonába került a Békéscsaba, Luther u. 13/a szám alatt
található megyei székház, mely felújításra került, és benne megteremtődtek a működéshez szükséges feltételek is.
8 éves elnöki tevékenysége során számtalan sikeres programot valósított meg, ezek
felsorolása hosszadalmas lenne, ezért a legkiemelkedőbbeket említjük meg:
- 2006-ban „Aki sötétben él, lelkében hordozza a fényt” címmel konferenciát tartott a
látássérült gyermekek integrált oktatásának elfogadásáért, továbbá „Látni a sötétben”
címmel 1 hónapos interaktív séta és kiállítás került megrendezésre,
- 2007-ben a Megyei Könyvtárban 1 hetes bemutatót szervezett a látássérültek önálló
életvitelt segítő eszközeiből,
- 2008-ban kerekasztal fórumot rendezett a megyei döntéshozóknak a látássérültek
diszkriminációjáról, majd kistérségi csoportvezetők számára 3 napos képzést szerveztek.
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festményeiből kiállítást nyitottak a Békés Megyei Könyvtárban,
- 2009-ben „Kitárt ajtók” címmel szakmai konferenciát tartott a kiskorú látássérültek érdekvédelmi feladatairól, és támogatást nyertek az „Internet – Szempontok” című projektben
látássérült tagok internet tanulásához,
- 2010-ben „Vakbuszjárat” címmel érzékenyítő programra hívták a döntéshozókat, ezzel is
katalizálva a közintézmények akadálymentesítési feladatait, majd nagysikerű koncertet
tartott Békéscsabán a világ zenei színpadain már elismert Érdi Tamás zongoraművész,
továbbá ismét kiállítást rendeztek látássérült sorstársaink képeiből a Cathy’s Bárban, és

az évet egy közönségtalálkozóval egybekötött filmbemutatóval zárták, ahol a „Pisti” c.
dokumentum-riportfilm premierjét tartották meg.
Azóta rendszeresen tartanak Esély órákat Békés Megyei iskolákban, és kistérségi
információs napokat, melyeken házhoz viszik a sorstársakat érintő tájékozatókat, segédeszközöket.
Vezetésével, a szakmai munkán túl számos közösségi, kulturális programok is megvalósulhattak, melyek emlékezetes pillanatokat, felejthetetlen közös élményeket nyújtottak.
Szabó Tiborné nemcsak Egyesületünkben, hanem más szervezetekben is vállalt
tisztséget, mely feladatok ellátásával hozzásegítette szervezetünk elfogadtatását, és
lehetőségeinek bővítését is. Az országos Szövetségnek 2005-től elnökségi tagja, majd
alelnöke volt. 2007-től 2010-ig a Magyar Televízió Közalapítvány Kuratóriumi tagjaként,
2008-tól 2012-ig a Békéscsabai Civil Szervezetek Szövetsége alelnökeként is tevékenykedett.
A felsoroltakból is kiderül, hogy egy gazdag életpálya birtokosáról van szó.
Ezzel az elismeréssel is, Egyesületünk tagsága, látássérült sorstársaink nevében megköszönjük 8 éves odaadó munkáját, kitartását és szorgalmát, mellyel a vakok és gyengénlátók ügyét szolgálta.
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